IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem
na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
Charakteristika
Jednosložkový disperzní nátěr na bázi akrylátových
kopolymerů. Obsahuje stabilizační filtr proti působení
UV záření, antikorozní inhibitory a grafit. Má vysokou
přilnavost a je elastický.
Použití
K nátěrům ocele, litiny, hliníku a pozinku pro vnitřní i
venkovní použití. Pro venkovní použití doporučujeme
povrch před aplikací natřít základním nátěrem
IMESTOL ANTICOR.
Zpracování
• Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním
na suchý, očištěný a odmaštěný povrch.
• Aplikaci nátěru doporučujeme v rozmezí teplot +10
až +30°C.
• Při nátěrech zkorodovaných povrchů se doporučuje
použití odrezovače.
• Před použitím rozmíchat bez napěnění.
• Nanáší se obvykle ve dvou vrstvách.
• Doporučená přestávka mezi nátěry je min. 5 hodin.
• Doba zavadnutí je 1,5 hodiny při 18°C.
• Nátěr se dodává v optimální konzistenci a neředí
se!
• Pracovní nářadí lze ihned po ukončení práce omýt
vodou, po zaschnutí je nátěr ve vodě nerozpustný.
Balení
PE obaly 0,8 kg, 5 kg, 10 kg
Spotřeba
2
Pro dva nátěry 0,15 až 0,25 kg/m .
Technické parametry
Vzhled
homogenní nátěrová hmota s
rozmíchatelným sedimentem
Sušina
minimálně 20%
Kryvost
stupeň 2
3
Měrná hmotnost 1,25 g/cm

01. dubna 2003. Změny vyhrazeny.

Barva
černá (RAL 7021) a černošedá (RAL 7024)
Skladování
V původním obalu při teplotě +10 až +30°C, chránit
před vyschnutím. NESMÍ ZMRZNOUT !
Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.
Ekologie a bezpečnost práce
Podle zákona 356/2003Sb. je povinno označovat.
N - nebezpečný pro životní prostředí. R 51 Toxický
pro vodní organismy.
R 53
Může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S 2 Uchovejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte
aerosoly a výpary . S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 35
Tento materiál a jeho obal musí být
zneškodněny bezpečným způsobem. S 38 V případě
nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení
pro ochranu dýchacích orgánů. S 46
Při požití
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení. 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. Likvidace obalů a
zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001
Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.
K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.
IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení
jakosti dle ISO 9001.
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