Technická informace

Synthesan Isolierspray
Bezvodý, rychle izolující základní nátěr pro vnitřní i vnější použití.

Popis výrobku
Účel použití

Vlastnosti

Materiálová báze
Balení / velikosti nádob
Barevné odstíny
Stupeň lesku
Skladování

Synthesan Isolierspray je rychlé řešení skvrn od kouře, sazí, nikotinu, jakož i zbytků vosků, mastných
skvrn, skvrn po pastelkách, nebo zaschlé okraje skvrn po vodě na omítce, betonu, dřevu, a mnoha
dalších podkladech.
rychleschnoucí
bílý
lze universálně přetírat
dobře překrývá skvrny
není citlivý na mráz
okamžité použití
pro vnitřní i vnější použití
rychlý izolační účinek
Kopolymer akrylových pryskyřic na rozpouštědlové bázi
400 ml
Bílý
Lesklý
V chladu, chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

Zpracování
Příprava materiálu
Postup nanášení

Postup nanášení jednotlivých vrstev
Spotřeba
Podmínky při zpracování
Vysychání / doba vysychání

Materiál je připraven k použití. Před aplikací nádobku protřepejte.
Křížový nástřik ze vzdálenosti 20 – 25 cm. Překrývaná skvrna může být podle své intenzity viditelná,
další nátěr barvou ji ale překryje. Suchý film lze přetírat všemi běžnými nátěrovými hmotami
z produkce společnosti Caparol. Před použitím dobře promíchejte a nechte nádobu ohřát na teplotu
místnosti.
Podle potřeby jedna nebo více vrstev. Musí být viditelný bílý film.
Cca 70 – 80 ml/m2 na jeden pracovní krok. Spotřebu ovlivňují vlastnosti podkladu.
Lze nanášet i při teplotách pod bodem mrazu. Podklad musí být suchý a bez vysrážené nebo zmrzlé
vlhkosti (jinovatky). Nepoužívejte na přímém slunečním světle, za deště, mlhy nebo silného větru.
Při 20 oC a 60% relativní vlhkosti lze přetírat cca po 10 minutách. Dobu schnutí ovlivňuje teplota a
vlhkost vzduchu.

Technická informace
Pokyny
Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Vysoce hořlavý.
Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání kůže. Vdechování par může
způsobit ospalost a závratě Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah
zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře
větraných prostorách. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo
nebezpečné odpady.
Pozor:
Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad 50 oC. Ani
vyprázdněnou nádobku neotvírejte a nepropichujte. Obsahuje 81% hořlavých složek. Uchovávejte
mimo dosah dětí.
Určeno pouze pro průmyslové užití.
ADR/RID:
UN 1950
Třída 2, 5F

Likvidace

Likvidujte podle místních předpisů jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do kanalizace, vody
nebo půdy. Kód odpadu 08 01 11.

Technické poradenství

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o
technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou
uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky
služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko pro zákazníky

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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