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VLASTNOSTI

• Hladký vzhled, výborná přilnavost

• Snadná aplikace bez použití základní barvy

• Vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům a mechanickému namáhání

• Rychleschnoucí a bez zápachu

POUŽITÍ

Vodou ředitelná akrylátová barva určená k novým i renovačním 
vrchním nátěrům plastů zejména ABS, tvrdého PVC a umakartu 
v interiéru i exteriéru. Pro plasty neurčitého složení, recykláty, 
měkčené plasty a různé laminované povrchy je třeba přilnavost 
předem vyzkoušet. Barva je ideální k nátěrům plastových oken, 
potrubí, elektrikářských lišt, plastového nábytku apod. Nátěr má 
vysoký lesk a je odolný vůči UV záření, rychle zasychá, nežloutne, 
nedolepuje ani při zvýšené teplotě, nešpiní se a je odolný proti 
slepení při nátěrech oken. Vysoká mechanická odolnost, velmi 
dobrá kryvost a vydatnost nátěru, stálost barevných odstínů, 
snadná omyvatelnost a jednoduchá aplikace jsou další přednosti, 
které umožňují jeho rozsáhlé univerzální použití. 
Lze ji rovněž použít pro nátěry dřeva, vrchní nátěry kovů a další 
materiály. Není však vhodná na nátěry PE, PP a teflonu. Receptura 
je vysoce odolná vůči povětrnosti.

PŘÍPRAVA PODKLADU 

Všechny podklady musí být pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, 
zbavené vosku a mastnot.
Plasty – povrch musí být očištěný a odmaštěný, případně se 
obrousí jemným brusným papírem č. 400. Je nutné očistit povrchy 
plastu i po odstranění ochranné folie, případně jemně obrousit 
pro dokonalé odstranění zbytků lepící vrstvy. 
Staré nátěry – dobře přilnavé nátěry se očistí, odmastí, vybrousí 
jemným brusným papírem č. 400. Nátěry se špatnou přilnavostí se 
odstraní až na podklad a dále se upraví podle výše uvedených pokynů.

APLIKACE

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte. Neředěnou barvu 
aplikujte na dokonale očištěný podklad v 1- 2 vrstvách v intervalu 
4-6 hodin pro použití v interiérech. Na nátěry plastů v exteriérech 
doporučujeme aplikaci ve 2-3 vrstvách.  
Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10°C.Relativní 
vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Nanášecí zařízení, 
nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce ihned omýt vodou.

DOBA SCHNUTÍ

4 - 6 hod. při teplotě 20°C. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu 
zpomalují zasychání. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou 
pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení vymývejte 
10-15 minut proudem vody. Při náhodném požití a zasažení očí 
vždy neprodleně vyhledejte lékaře. P102 Uchovávejte mimo dosah 
dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo 
štítek výrobku. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, Poly(oxy-1,2--
ethanediyl) a reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on 
[EC č. 247-500-7] a 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on [EC č. 
220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je 
k dispozici bezpečnostní list. Nátěr není určen pro přímý styk s 
potravinami a pitnou vodou. Nátěr při zachování běžných pravidel 
osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko.

EKOLOGICKÉ INFORMACE A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě 
+5 až + 35 °C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Přepra-
vujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek 
si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu 
minimálně do data uvedeného na obalu. Zbytky výrobků: O 
08 01 12 Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 
08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly. Obal je plně 
recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na 
sběrné místo obalových odpadů určené obcí.
Chraňte před mrazem!

INFORMACE O PRODUKTU
Balení: 0,7 kg
Barevné odstíny: 0100 – bílý; 
 0245 – tmavě hnědý
Koneční vzhled: lesklý
Vydatnost: 7 – 9 m²/kg v 1 vrstvě 
Doba spotřeby: 2,5 roku

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Hustota produktu:   1,2 g.cm-3

Obsah netěkavých látek – sušiny: max. 45 % obj.
Obsah organických rozpouštědel: 0,03 kg/kg produktu
Obsah VOC:   A/d, maximální prahová hodnota obsahu VOC je: 130g/l (2010); 
   tento výrobek obsahuje maximálně 130 g/l VOC 
   ve stavu připraveném k použití.

ŘEDITELNÁ

INFOLINKA CZ: 800 101 000 www.balakryl.cz
VÝROBCE:
TRILAK Festékgyártó Kft.
Grassalkovich u.4,
1238 Budapešť, Maďarsko

PŘÁTELSKÉ K LIDEM, ZVÍŘATŮM A ROSTLINÁM

NEOBSAHUJÍ TĚŽKÉ KOVY

PLNĚ RECYKLOVATELNÝ OBAL
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DISTRIBUTOR ČR: 
PPG Deco Czech, a.s.
Břasy 223, 338 24 Břasy
Česká Republika
balakryl@ppg.com


