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TECHNICKÝ LIST
PRŮHLEDNÝ PROTISKLUZOVÝ AKRYLOVÝ SPREJ
VÝROBCE No Skidding Products Inc.
266 Wildcat Road
Toronto, Ontario M3J 2N5
Canada

DISTRIBUTOR ČR VMBal s.r.o.
Na Svobodě 3152/80
723 00 Ostrava

SPECIFIKACE VÝROBKU
Snadno aplikovatelná a rychleschnoucí čirá směs akrylové pryskyřice vytvářející tvrdou, rovnou, strukturovanou
povrchovou úpravu a zachovává si průsvitnost, trvanlivost, pružnost a nežloutne. Protiskluzová zrna ve spreji jsou
vyrobena z recyklovaných plastových částic bez ostrých hran.
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Určen pro vnitřní i vnější použití na dřevo, kov, sklolamináty, hliník a ostatní materiály, jejichž úprava má zajišťovat
bezpečnou chůzi po jejich povrchu. Vhodný pro aplikaci na schodech, v koupelnách, toaletách, stupních žebříku, na
lodních palubách, surfovacích prknech, sněžných prknech a skateboardech a jiných sportovních plochách.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Akrylový sprej
Obsah pevných látek: 11,7 % objemu
Hustota: 0,8 kg/l
VOC: 500 g/l
Teoretickaá vydatnost: 2,3 m2 / 340 g.
Tloušťka jedné suché vrstvy: 25 μm
Doba schnutí při teplotě 25 C: na dotek 20 min, plně vyzrálý 24 hod.
Balení: 340 g.
VYDATNOST
Jedno balení 340g pokryje plochu cca 2,3 m2.
APLIKAČNÍ TEPLOTA
Nejlepších výsledků dosáhnete při aplikaci prováděné při teplotách 21 až 32oC. Nenanášejte při teplotách nižších než
10 oC, Při nižších teplotách nedochází ke správnému rozstřiku a zasychání nátěrové hmoty.
PŘÍPRAVA POVRCHU
Povrch musí být suchý, čistý a zbaven mastnoty a všech nečistot. Hladký povrch je nutné zdrsnit brusným papírem,
ocelovou vlnou nebo jiným možným způsobem. Před vlastní aplikací nátěru otestujte reakci nátěru a přilnavost na
menší ploše.
DOPORUČENÁ APLIKACE
Nástřikem pomocí trysky umístěné na horní části nádoby.
APLIKACE
Před aplikací nádobku důkladně protřepejte (1 až 2 min.). Nátěr nanášejte stříkáním ze vzdálenosti 30 až 38 cm od
povrchu. Během aplikace protřepání nádobky opakujte.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Prostudujte bezpečnostní list.
LIKVIDACE ODPADU
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obal se zbytky nátěru odkládejte na
místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládaní s nebezpečnými
odpady.
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