MARCONOL ORIENTALITE RAPID
TIXOTROPNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER S RÝCHLYM ZASYCHANÍM NA DREVO
Séria 144
POPIS
MARCONOL ORIENTALITE RAPID je krycí základ s
rýchlym zasychaním na drevo, ktorý umožňuje pripraviť
dokonale jednoliate povrchy, ideálne pre kvalitné záverečné
úpravy.
Produkt má vynikajúcu plniacu schopnosť a jednoducho sa
nanáša, s dobrou dilatáciou.
Zaschnutý film je možné pohodlne brúsiť, čím sa poskytne
produktu záverečnej úpravy pevné uchytenie.
Produkt je navrhnutý s tixotropnou štruktúrou proti
kvapkaniu, aby sa uľahčilo aj nanášanie nad hlavou
(stropy, trámy) alebo v náročných polohách.

alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Produkt je možné aplikovať štetcom, valčekom.
- Riedenie: pripravený na použitie. Je však možné produkt
riediť až do 5 % Acquaragia 5200010.
- Aplikáciu striekaním je možné robiť výlučne v rámci
činností podliehajúcich opatreniam povolenia vypúšťania
emisií do ovzdušia (článok 267 a ďalej Legisl. dekrétu č.
152/2006), riedením 10 % Acquaragia 5200010.
- Počet vrstiev: 1-2 alebo viac podľa podmienok podkladu.
- Čistenie náradia sa vykonáva Acquaragia 5200010 hneď
po použití.
- Približná výdatnosť: 6-8 m2/l na vrstvu a vzťahuje sa na
použitie na hladké a stredne savé podklady.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

ZAFARBENIE

Vhodný v exteriéri a interiéri na:
- Povrchy z nového alebo už lakovaného dreva
- Povrchy z plastických materiálov.

Sfarbenie je možné dosiahnuť pomocou tónovacieho
systému Marcromie.
Pri používaní rôznych výrob sa odporúča zmiešať navzájom
jednotlivé výroby, aby sa zabránilo miernym rozdielom v
tónovaní.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Povaha pojiva: alkydové uretánové tixotropné živice.
- Rozpúšťadlo: zmes alifatických uhľovodíkov.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,45 ± 0,05
kg/l.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 3 hodín; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 4 hodinách s
syntetické emaily; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 6
hodinách s vodouriediteľnými emalami.

USKLADNENIE
Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRÍPRAVA PODKLADU
Povrchy z dreva:
- Mierne prebrúsiť brúsnym papierom, aby ste odstránili
odstávajúce drevené vlákna.
- Odstrániť prípadné opadávajúce vrstvy starých náterov a
zdrsniť všetky už natreté povrchy.
- Odstrániť prípadnú živicu pomocou vhodného riedidla.
- Zatmeliť nedokonalosti syntetickým tmelom. Prebrúsiť
zatmelené miesta brúsnym papierom a odstrániť prach.
- Naniesť, na suchý a čistý podklad, 1-2 vrstvy základu
MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
- Dokončiť maľovanie vodou riediteľným emailom alebo
alkydovým emailom s rozpúšťadlom.

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/i: jednozložkové nátery s vysokými charakteristikami
(základ rozpúšťadlo): 500 g/l (2010)
MARCONOL ORIENTALITE RAPID obsahuje max: 500 g/l
VOC
Horľavý.
Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po
použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne
vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
HESLO TEXTU

Povrchy z tvrdého PVC:
- Prebrúsiť povrch brúsnym papierom, aby mierne zdrsnel.
- Odmastiť a vyčistiť podklad.
- Naniesť 1- 2 vrstvy MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
- Dokončiť maľovanie vodou riediteľným emailom alebo
alkydovým emailom s rozpúšťadlom.
Odporúča sa vopred skontrolovať priľnavosť systému na
daný povrch z tvrdého PVC.

Tixotropný základný náter na drevo s rýchlym zasychaním.
Aplikácie, na vopred pripravené podklady, tixotropnej
základovej farby MARCONOL ORIENTALITE RAPID séria
144, na báze alkydových uretánových živíc, vhodnej na
zjednotenie a maskovanie nepravidelností podkladu, v
množstvách stanovených podľa savosti podkladu.
Dodávka a pokládka materiálu .................€ na m2.

NÁVOD NA POUŽITIE
- Podmienky prostredia a podkladu: Teplota prostredia:
Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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