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FARBA NA RADIÁTORY

KATEGÓRIA

PRIMALEX FARBA NA RADIÁTORY LESKLÁ je vysoko lesklá farba určená na nátery radiátorov,ohrievačov vody
a teplovodných vedení. Je rýchloschnúca, teplotne odolná a nežltne. Vyznačuje sa aj veľmi dobrou priľnavosťou
a pružnosťou.

POUŽITIE
Na nátery radiátorov, ohrievačov vody a teplovodných vedení. Náter je určený na povrchy s maximálnou teplotou do 100 °C. Farba
nie je určená na nátery, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou a na nátery detského
nábytku a hračiek.

ZLOŽENIE
Rozpúšťadlo, živica, pigmenty.

DOBA SCHNUTIA PRI TEPLOTE 23 °C
Zasychanie proti prachu 3 hodiny, úplné zaschnutie 24 hodín. Možnosť opätovného náteru po 24 hodinách.

BALENIE
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APLIKAČNÝ POSTUP
Kovové povrchy je potrebné zbaviť hrdze a očistiť od prípadnej mastnoty. Staré vrstvy nesúdržných náterov odstráňte.
Primalex Farbu na radiátory je možné použiť priamo na očistený povrch. Na zvýšenie životnosti odporúčame najskôr povrch
natrieť 1 - 2 vrstvami Primalex Základnou farbou antikoróznou syntetickou.
Primalex Farbu na radiátory nanášajte v 1 - 2 vrstvách, interval medzi jednotlivými vrstvami v prípade spôsobu „mokrý na
mokrý“ do 3 hodín, alebo po dokonalom zaschnutí tj. 24 hodín. Farbu pred aplikáciou dôkladne premiešajte. Farba je pripravená na
okamžité použitie. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác syntetickým riedidlom.

UPOZORNENIE
Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale zachová úžitkové vlastnosti minimálne 24 mesiacov od dátumu
výroby uvedenom na obale.
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Skladuje sa v suchých uzatvorených skladoch, v pôvodných obaloch pri teplote +5 až +25 °C.
ADR kategória III.

BEZPEČNOSŤ, HYGIENICKÉ PREDPISY A EKOLÓGIA
Obsahuje hydrogenovaný benzín s nízkou teplotou varu (ťažká frakcia CAS 64742-48-9) 30–35%,
xylén (CAS 1330-20-7) 5-10%, butan-2-on-oxim do 0,5%. Obsahuje butan-2-on-oxim. Môže vyvolať alergickú reakciu.
R 10 Horľavý, R 52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného
prostredia, R 67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat, S 1/2 Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí, S 23 Nevdychujte pary
a aerosóly, S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami, S 29/56 Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál
a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, S 46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
a ukážte tento obal alebo označenie, S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste.
Likvidácia obalov a odpadov: použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly
so zvyškami výrobkov odkladajte na miesto určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov, alebo odovzdajte osobe
oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi.
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VÝDATNOSŤ

14–16
m2/l
(1 vrstva)

APLIKÁCIA

VOC
A / i, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 500 g/l (2010); tento výrobok obsahuje
maximálne 500 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

BENEFITY

FARBA NA RADIÁTORY

SKLADOVANIE

