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ZÁKLADNÍ BARVA NA DŘEVO

ATEST NA
DĚTSKÉ HRAČKY
VÝBORNÁ
KRYVOST
VYPLŇUJE
NEROVNOSTI

VLASTNOSTI
• Výborná přilnavost k podkladu i k vrchnímu nátěru
• Dobře brousitelný povrch
• Vynikající pružnost a kryvost
• Rychleschnoucí a bez zápachu

POUŽITÍ
Vodou ředitelná barva pro základní nátěry na tvrdé i měkké dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky. Je určena k novým i renovačním nátěrům
zejména okenních rámů, dveří, dřevěného nábytku, dřevěných obložení,
podhledů a jiných stavebně truhlářských výrobků v interiéru i exteriéru.
Na Balakryl Základ lze nanášet vodou ředitelné nátěrové hmoty např.
Balakryl Uni Mat, Uni Lesk, Okna a dveře, případně syntetický nebo
olejový email vhodný k povrchové úpravě dřeva. Receptura je vhodná
i na nátěry hraček a dětského nábytku.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Všechny podklady musí být pevné, suché, hladké, čisté, zbavené
pryskyřice, vosku a mastnot.
Dřevo – odstranění pryskyřice vybroušením brusným papírem
č. 60 – 100. Vlhkost dřeva max. 12%.
Vláknité desky – z povrchu odstraňte voskové (parafinové) vrstvy
obroušením brusným papírem č. 220-240. Nátěry se špatnou
přilnavostí se odstraní až na podklad a dále se upraví podle výše
uvedených pokynů.
Staré nátěry – nátěry se špatnou přilnavostí se odstraní až na
podklad. Dobře přilnavé nátěry se vybrousí brusným papírem
č. 120 - 150, očistí a odmastí.
Tmelení drobných nerovností – použít vhodný akrylátový tmel,
zasychání pri teplotě 20 - 24°C 3 hodiny. Venkovní plochy netmelit.
Při broušení tmelených míst zasucha - vybroušení brusným papírem
120 - 150 a důkladné očištění podkladu.
APLIKACE
Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte. Aplikujte štětcem, válečkem
nebo stříkáním. Pro první nátěr neošetřeného dřeva v interiéru použijte barvu zředěnou vodou v poměru 3 díly barvy a 1 díl vody. Pro venkovní, více namáhané nátěry doporučujeme nejprve použít Balakryl
Napouštědlo - fungicidní napouštědlo na dřevo. Neředěnou barvu
následně aplikujte na napuštěný, čistý a vybroušený, vosku a pryskyřice
zbavený podklad v 1-2 vrstvách v intervalu 4 hodin. Mezi nanášením
jednotlivých vrstev barvy je vhodné nátěr přebrousit jemným brusným
papírem č. 120 – 150.
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.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hustota produktu:
Obsah netěkavých látek – sušiny:
Obsah organických rozpouštědel:
Obsah VOC:

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

VÝROBCE:
TRILAK Festékgyártó Kft.
Grassalkovich u.4,
1238 Budapešť, Maďarsko
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ŘEDITELNÁ

DOBA SCHNUTÍ
4 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. Barva není určena
pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Nátěr při zachování
běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko.
Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES
247-500-7]; 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)
a 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Na
vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EKOLOGICKÉ INFORMACE A SKLADOVÁNÍ
Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až +35°C.
Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Přepravujte 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 - Jiné odpadní barvy a laky neuvedené
pod číslem 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!

1,38 g.cm-3
max. 56% obj.
0,038 kg/kg produktu
IIA/d. Vnitřní/venkovní barvy na dřevo a kov pro vybavení
a obklady budov. Limitní hodnoty EU: 130g/l (2010.)
Tento výrobek obsahuje maximálně 130 g/l VOC.

INFOLINKA CZ: 800 101 000

PŘÁTELSKÉ K LIDEM, ZVÍŘATŮM A ROSTLINÁM
NEOBSAHUJÍ TĚŽKÉ KOVY
PLNĚ RECYKLOVATELNÝ OBAL
ŘEDITELNÉ VODOU

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

www.balakryl.cz

