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DENAS UNIVERZÁL LESK, MAT
- univerzální vodou ředitelný rychleschnoucí samosíťující email DENAS UNIVERZÁL LESK, MAT je vodou ředitelná vrchní krycí barva na bázi jakostní
akrylátové disperze obsahující stálobarevné pigmenty, jemná plniva, koalescenty a další přísady
upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani
lakový benzín.
Použití:
Vrchní krycí nátěry kovových a dřevěných výrobků, konstrukcí a materiálů v exteriérech i
v interiérech. Nejčastější úpravy dveří, zárubní, zábradlí, obkladů, zahradního nábytku, plechových
střech apod. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C.
Barva splňuje podmínky pro použití na dětské hračky a pro styk s potravinami dle EN 71-3, proto je
vhodná i pro povrchové úpravy hraček a výrobků pro děti ve věku do 3 let a výrobků, určených pro
styk s potravinami.
Vlastnosti: Hustota:
pH

1,2 - 1,3 g/cm3
8 - 10

Hmotnostní sušina:
Objemová sušina:

40 - 50 %
30 - 40 %

Nátěr má vynikající odolnost proti křídování a křehnutí při působení UV záření a povětrnostních vlivů,
odolnost proti působení čisticích prostředků používaných v domácnosti i jiných chemických přípravků
a dlouhou životnost v interiéru i exteriéru. Email se vyznačuje rychlým schnutím a nelepivostí
povrchu.
Příprava podkladu:
Podklady musí být suché, zbavené mechanických i mastných nečistot a zbytků starých nátěrů
nesoudržných s podkladem.
Pracovní postup:
Kovové podklady je nutné opatřit základním nátěrem (doporučujeme DENAS ANTIKOR ). U
dřevěných podkladů se jako základní barva použije DENAS UNIVERZÁL ředěný v poměru 1:1
s vodou. Při aplikaci na dřevo v exteriéru se nejprve doporučuje použít vhodné vodou ředitelné
napouštědlo s biocidním účinkem. Další vrstvy se nanáší štětcem, válečkem nebo vzduchovým
stříkáním v jedné nebo ve dvou vrstvách v dodané konzistenci bez ředění. Teplota vzduchu a podkladu
při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C.
Teoretická vydatnost:
7 - 10 m2 / kg na jednu vrstvu.
Barevné odstíny:
Černý, bílý, hnědý, tm. hnědý, červenohnědý, okr, slonová kost, modrý, zelený, žlutý a další dle
vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.
Balení a skladování:
Obaly o hmotnosti 0,7 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg. Barva se skladuje v původních obalech při teplotách
+5až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.
Bezpečnost a hygiena:
Při obvyklém použití nedochází k situacím, kdy by byla nutná okamžitá lékařská pomoc. Při práci
dodržujte zásady osobní hygieny, zajistěte větrání pracoviště, při aplikaci stříkáním používejte
ochranu dýchacích orgánů. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody.
Likvidace odpadů:

DENAS COLOR a. s.
Sokolovská 1174/17, 743 01 Bílovec
Tel.: 556 412 038, 410 795 Fax: 556 410 263
e-mail: denas@denas.cz
Zbytky výrobku a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.

