Technický list:

CYKLON Farba na vane

Číslo tovaru: 1902601

CYKLON Farba na vane (sprejová farba na keramiku a email) je špeciálny akrylový lak s vysokou
priľnavosťou ku keramickým a emailovaným podkladom so zosilnenou krycou schopnosťou.

Oblasti použitia
Na farebné osvieženie už nevzhľadných vaní, sprchovacích vaní, umývadiel, toaliet a podobne,
z keramiky a emailu. Ako dekoračné lakovanie na drevo a mnohé plastové dielce.

Vlastnosti produktu
•
•
•
•

nadpriemerná priľnavosť na keramické podklady
vysoká krycia schopnosť
rýchloschnúci
bez olova a kadmia

Informácie o spracovaní
Ošetrenie podkladu: Upravované podklady musia byť dobre vyčistené a zbavené mastnôt. Vyčistené
podklady ľahko obrúsiť a odstrániť brúsny prach. Existujúce priehlbiny na emailových dielcoch zbaviť
hrdze a špachtľou zatmeliť.
Použitie: Obalovú nádobu s farbou CYKLON Farba na vane minimálne 2 minúty po počuteľnom
klepaní miešacích guličiek intenzívne triasť. Zo vzdialenosti cca. 25 cm vykonať nanášanie postupom
do kríža. Ak je potrebné druhé lakovanie kvôli nedostatočnému krytiu, toto vykonať až po uplynutí
cca. 30 minút. Nelakovať mokré do mokrého.
CYKLON Farba na vane obsahuje horľavé komponenty. Používať len v dobre vetraných priestoroch.
Uchovávať v bezpečnej vzdialenosti od zápalných zdrojov.
Pri spotrebe viacerých obalových nádobiek na jednom mieste vzniká nebezpečie tvorby výbušných
zmesí plynu / vzduchu. Pri práci nefajčiť, nejesť ani nepiť.

Skladovanie a trvanlivosť
V prípade skladovania v originálnom neotvorenom balení a skladovacej teplote od -5°C do +35°C
zaručujeme trvanlivosť 60 mesiacov.

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom
testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať
najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku
nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o
vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.
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