Technická informace

Sylitol koncentrát
Speciální penetrační prostředek po silikátové barvy Sylitol

Popis výrobku
Účel použití
Balení / velikosti nádob
Barevné odstíny
Skladování

Základní prostředek, ředitelný vodou, na zpevňování a egalizaci podkladu před nátěry silikátovými
barvami Sylitol.
12 kg
Po vyschnutí transparentní.
V chladu, chraňte před mrazem.

Zpracování
Vhodné podkladové materiály
Ředění
Spotřeba
Podmínky při zpracování

Vysychání / doba vysychání

Čistění nářadí
Upozornění

Podklady musí být suché a zbavené nečistot i odpuzujících částic.
1 : 1 pitnou vodou
Cca 200 - 300 g/m2 smíchaného materiálu (směrná hodnota bez záruky, peřsnou spotřebu stanovte na
zkušební ploše).
Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání:
Nezpracovávejte za teploty pod +8°C, za přímého slunečního záření, za deště nebo za silného větru.
Pozor na nebezpečí nočních mrazů.
Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % dodržujte dobu vysychání mezi jednotlivými nátěry
minimálně 12 hodin.
Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.
Nářadí omyjte ihned po aplikaci vodou.
Okolí natíraných ploch, zvlášt sklo, keramiku, kabřinec, přírodní kámen a kovové součásti pečlivě
zakryjte. Potřísnní barvami okamžitě omyjte množstvím vody.
Aby bylo možné dosáhnout speciálních vlastností těchto výrobků, nesmí se míchat s jinými výrobky.
Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, zpracovávejte barvu najednou, dokud je mokrá.
Nehodí se na nátěry lakových a disperzních barev, PVC, čistě sádrových omítek a dřeva.

Pokyny
Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Tyto výrobky nejsou nebezpečné přípravky ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhají
povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s
chemickými produkty.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Delší kontakt s pokožkou a zasažení očí způsobuje podráždění.
Postižená místa oplachujte okamžitě vydatně vodou.
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Servisní středisko pro zákazníky

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby.
Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod íslem 08 01 11 (kod 08 01 12).
Znečištné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).
Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
Fax: +420 315 745 080
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz
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