Barvy MINICOLOR – lesk/polomat
Technický list č.: 015
Výrobce :
LABAR, s.r.o.
Tovární 20
400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 475601274
IČO : 64051943
E-mail : labar@wo.cz

Složení : Disperze alkydové a akrylátové pryskyřice, sikativ, aditiv , organických, anorganických
pigmentů a plniv ve vodním prostředí.
Použití : Ke zhotovení vrchních nátěrů modelů, porcelánu, dřeva, kovů skla atd. Doporučuje se opatřit
tyto předměty základní barvou, ale není nutností.Plně nahradí S 2013 pro své obdobné vlastnosti.
Barevné odstíny : V 2013/V 2033 se vyrábí v odstínech bílá, šedá, černá, hnědá, modrá, zelená, žlutá,
červená a hliník.
Nanášení : Štětcem, válečkem, stříkáním či máčením – je nutno upravit konzistenci
Příklad nátěrového postupu : Podklad musí být před nátěrem očištěn, odmaštěn a zbaven
nesoudržných částí popřípadě přebroušen.Email před upotřebením důkladně promícháme a naneseme
první vrstvu.Po zaschnutí cca 2 hodin naneseme ještě 1-2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno
vyčkat min. 2-4 hodiny dle vlhkosti a teploty vzduchu, přičemž teplota při nanášení nesmí klesnout pod
12°C.
Ředidlo : Voda
Vlastnosti nátěrové hmoty : Výtoková doba z pohárku č 4
Obsah netěkavých složek
Vydatnost
Slévatelnost
Zasychání : stupeň 1
do 1 hodiny
stupeň 4
do 5 hodin
Vlastnosti zaschlého nátěru : Lesk V 2013/V 2033
Kryvost
Přilnavost
Odolnost ohybu přes trn
Odolnost hloubení (Erichsen)
Tvrdost kyvadlem

nejméně 40 s
od 50 %
7 – 9 m 2 / kg v jedné vrstvě
stupeň 1-2

stupeň 1-2 / 4-5
stupeň 1-2 dle odstínu
stupeň 1-2
průměr 2 mm
nejméně 5 mm
nejméně 20 %

Balení : Krabičky po devíti odstínech.
Skladování : V suchých a zateplených skladech při teplotách +5 - + 25 °C. POZOR !! při dopravě a
skladování chraňte před mrazem.
Záruční doba : 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví : V 2013/ V 2033 není hořlavý ani jedovatý. Při práci je nutno
dodržovat běžná hygienická pravidla.
Likvidace obalů : Pe obaly se po vymytí malým množstvím vody či vyschnutí mohou odevzdat do
sběrny či tříděného odpadu.

