TECHNICKÝ LIST
UNIVERSAL ZÁKLAD

1. POPIS VÝROBKU
Universal základ je podkladová barva na kovové díly, konstrukce, strojní sou ásti, st echy, ploty,
vrata, savé materiály jako d evo ošet ené vhodnou penetrací i jiné podklady. Výborná p ilnavost
k podkladu. Vhodné pro nát ry v interiéru i exteriéru.
2. DOPORU ENÍ PRO BEZPE NOU P ÍPRAVU POVRCHU
i broušení suché vrstvy barvy m že vznikat prach. Tam, kde je to možné, by m lo být vždy použito
broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení ú ink m pomocí lokálního odsávání, musí být
použity vhodné respira ní ochranné prost edky.
3. NÁVOD NA POUŽITÍ
íprava povrchu:
Povrch musí být suchý, istý, odmašt ný, zbavený rzi, veškerých nesoudržných nát
a prachu.
ev né podklady je nutné dob e obrousit a napustit vhodným napoušt dlem (pro venkovní použití
nap . Luxol Impregnace). i renova ních nát rech ov te pevnost p vodního podkladu.
íprava výrobku:
ed použitím d kladn promíchejte, nep idávejte cizí složky, ne te.
Natírání:
Nát ry provád jte za suchého a stálého po así. Barvu nanášejte št tcem, vále kem nebo st íkáním,
první vrstu nanášejte vždy št tcem.
Na kovové povrchy v interiéru naneste 1–2 vrstvy, v exteriéru 2 vrstvy Universal základ.
Penetrované d ev né nebo jiné savé povrchy po zaschnutí lehce p ebruste a následn naneste 1–2
vrstvy Universal základ.
Po zaschnutí aplikujte vrchní nát r, nap . Universal lesk/mat, podle návodu na použití.
Upozorn ní:
ed natíráním povrchu již d íve nat eného jiným druhem barvy je t eba ud lat zkoušku snášenlivosti
s novým nát rem. R zné šarže p ed aplikací smíchejte ve v tší nádob .
Reklamace barevných odstín bude uznána pouze tehdy, pokud byl p ed realizací proveden zkušební
nát r a tento byl u nás reklamován. P i použití stejné výrobní šarže je zaru en stejný barevný odstín.
4. DOBA SCHNUTÍ
Interval nanášení jednotlivých vrstev je 8 hodin, suchý na dotyk po 3 hodinách (20 °C/65 % relativní
vlhkosti vzduchu). P i nižší teplot nebo vyšší vlhkosti vzduchu je doba schnutí delší.
5. BALENÍ
0,375l; 0,75 l; 4l a 10l
6. TEORETICKÁ VYDATNOST
14–16 m2/litr v jedné vrstv .
7. IŠT NÍ NÁ ADÍ
išt ní pom cek edidlem S 6006. P ed išt ním odstra te ze št tce a vále ku co nejvíce barvy.
8. SKLADOVÁNÍ
Výrobek si uchová své užitné vlastnosti v p vodním neotev eném obalu minimáln do 60 m síc od
data uvedeného na ví ku. P i doprav a skladování chra te p ed mrazem. Skladujte v suchém skladu
i teplotách 5–30 °C.
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9. BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ A PRVNÍ POMOC
Osoby a zví ata by se nem ly zdržovat v ošet eném prostoru, dokud nát r nezaschne. Produktem
neošet ujte povrchy v p ímém kontaktu s potravinami a krmivy. Nepoužívejte prázdné nádoby ke
skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky
výrobku odevzdejte ve sb rn nebezpe ného odpadu nebo p edejte osob oprávn né k nakládání s
nebezpe nými odpady.
Pokyny pro první pomoc:
i nadýchání vyjd te na erstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytn te um lé dýchání a
zavolejte léka e. P i zasažení pokožky d kladn omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným isticím
prost edkem pro pokožku. P i zasažení o í okamžit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka e.
i požití vypláchn te ústa vodou, vypijte 0,5 litru vody a NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Ve všech
ípadech zasáhnutí o í a p i požití vyhledejte léka e.
Rizikové v ty:
R 10 Ho lavý.
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním
prost edí.
R 66 Opakovaná expozice m že zp sobit vysušení nebo popraskání k že.
R 67 Vdechování par m že zp sobit ospalost a závrat .
Bezpe nostní v ty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah d tí.
S 24/25 Zamezte styku s k ží a o ima.
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 46 P i požití okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukaže tento obal nebo ozna ení.
S 51 Používejte jen v dob e v traných prostorách.
Obsahuje butanonoxim. M že vyvolat alergickou reakci.
Hustota: 1,299 g/cm3.
TOC: 0,298 kg/kg.
VOC: 0,335 kg/kg.
Obsah neprchavých látek (sušiny): 64 % obj.
EU limitní hodnota VOC kategorie A (i) RNH: 500 g/l (2010).
Max. obsah VOC ve výrobku p ipraveném na použití: 499 g/l.
10. DISTRIBUTOR:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
BB centrum – budova BETA,
Vysko ilova 1481/4
140 00 Praha 4,
Infolinka: 800 100 701

11. DATUM VYDÁNÍ
erven 2013
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Údaje odpovídají našim sou asným v domostem a znalostem. Je nutné dodržovat p íslušné sm rnice, normy a
emeslné pravidla. V p ípad pochybností nebo nejasností se obra te na naše technické poradce.
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