IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
Charakteristika
Jednosložkový disperzní nátěr na bázi akrylátových
kopolymerů. Obsahuje stabilizační filtr proti působení
UV záření. Má vysokou přilnavost, je elastický, vysoce
stálobarevný, matný až sametově lesklý.
Použití
K nátěrům pozinkovaných plechů a konstrukcí přímo
bez předchozí oxidace. Je vhodný i na další méně savé
povrchy. Pro nátěry ocelových konstrukcí a hliníku
nutno použít jako základ antikorozní nátěr IMESTOL
ANTICOR.
Zpracování
• Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním
na suchý, očištěný a odmaštěný povrch, při
teplotách +10 až +30°C.
• Před použitím rozmíchat bez napěnění.
• Nanáší se ve dvou vrstvách.
• Doporučená přestávka mezi nátěry je min. 5 hodin
při 18°C.
• Doba zavadnutí je 1,5 hodiny při 18°C.
• Nátěr se dodává v optimální konzistenci, neředí se.
• Pracovní nářadí lze ihned po ukončení práce omýt
vodou, po zaschnutí je nátěr ve vodě nerozpustný.
Spotřeba
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Pro dva nátěry 0,15 až 0,25 kg/m .
Technické parametry
Vzhled
homogenní nátěrová hmota s
rozmíchatelným sedimentem
Sušina
minimálně 40%
Kryvost
stupeň 2
Vytvrzení
24 hodin (1 vrstva)
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Měrná hmotnost
1,2 g/cm

01. května 2004. Změny vyhrazeny.

Barva
15 základních odstínů dle vzorníku barev IMESTA,
zakázkové odstíny podle vzorkovnice RAL a COLTEC.
Balení
PE obaly 0,8 kg, 5 kg, 10 kg, na zakázku 35 kg
Skladování
V původním obalu při teplotě +10 až +30°C, chránit
před vyschnutím. NESMÍ ZMRZNOUT !
Záruka při dodržení podmínek skladování min. 12
měsíců.
Ekologie a bezpečnost práce
Při správném použití je IMESTOL COLOR nejedovatá
a nepředstavuje významné zdravotní riziko Při práci je
nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv
proti znečištění a dodržovat základní hygienická
pravidla. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo
obličejový štít a respirátor. Při náhodném požití
vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při
zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve
vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo
náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc.
Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list nebo
etiketu výrobku. Nepoužitelné zbytky hmoty lze po
vytvrzení deponovat na řízené skládky.
Obaly jsou recyklovatelné.
K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.
IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení
jakosti dle ISO 9001.
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