GLOBAL ALLUMINIO
SYNTETICKÝ HLINÍKOVÝ EMAIL
kód 220S170
POPIS
GLOBAL ALLUMINIO je špecifický email na kovové
podklady vo všeobecnosti v interiéry a exteriéry.
Výrobok má metalický vzhľad, veľmi dobre kryje, dobre
prilne k podkladu a má značnú odolnosť na atmosferické
vplyvy.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Vhodné vonku aj vo vnútry na kovové podklady.
Vhodné aj na asfaltové izolácie striech.
POZOR: vrchný náter v hliníkovom kovovom odtieni nie je
vhodný na dekoráciu kovových povrchov, brán, zábradlí,
schodíšť, madiel a ďalších doplnkov, vyžadujúcich stabilný
kovový lesk či zvýšenú odolnosť voči oteru.
Hliníková metalíza, obsiahnutá v tomto laku s lesklým
kovovým efektom pri styku s atmosférickými plynmi stráca
lesk vplyvom povrchovej oxidácie. Získaný matný
povrchový povlak z oxidu hlinitého, vytvorený oxidáciou
môže byť pri otere príčinou zašpinenia rúk tmavými
časticami.
Pre zamedzenie tohoto efektu naneste na plochu jednu
vrstvu
ochranného
náteru
DECORFILM,
kód
3740230/3740238 v lesklom či satinovanom prevedení,
podľa želaného vzhľadu.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Pôvod pojiva: syntetické živice
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,01±0,02 kg/l
- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 72±24 cps (rotačný
viskozimeter Rotothinner pri 25 °C)
- Lesk UNI EN ISO 2813: >85 uhol snímania 60°
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): proti
prachu za 3 hodiny; na dotyk za 7 hodín; schopný náteru
ďalšej vrstvy za 16 hodín.
PRÍPRAVA PODKLADU
Povrchy zo železného kovu nikdy nenatretého:
- Odstrániť prípadné celistvé okuje a každú stopu hrdze
pomocou komerčného opieskovania (stupeňSA2), alebo
vykonať mechanické alebo ručné očistenie. Na odstránenie
hrdze v ťažko dostupných oblastiach použiť odstraňovač
hrdze RUGISTOP 5900100.
- V prípade nových povrchov, ktoré nemajú okuje alebo
hrdzu stačí dostatočne odmastiť podklad s riedidlom na
umývanie.
- Oprášiť povrch, presvedčiť sa, že podklad je úplne suchý
a naniesť 2 vrstvy antikorózneho náteru SATURNO série
191.
- Po najmenej 16 hodinách naniesť 2 vrstvy produktu
GLOBAL ALLUMINIO.
'Povrchy zo železného kovu predtým už natretého:
- Odstrániť vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a hrdzu
mechanickým alebo ručným očistením, dôkladne obrúsiť
staré nátery dobre zakotvené do podkladu, aby sa zdrsnili.
Na odstránenie hrdze v ťažko dostupných oblastiach použiť
odstraňovač hrdze RUGISTOP 5900100.
- V prípade povrchov značne poškodených sa odporúča

úplne odstrániť prítomnú hrdzu pomocou opieskovania
stupňom
SA2
1/2,
alebo
použitím
prostriedku
SVERNICIATORE SM10 5610014 a následným dôkladným
mechanickým alebo ručným očistením.
- Naniesť 2 vrstvy antikorózneho prostriedku SATURNO
séria 191 na povrchy dôkladne očistené a suché.
- Opieskované povrchy na čistý kov musia byť pokryté
prvou vrstvou antikorózneho prostriedku do 8 hodín.
- Po najmenej 16 hodinách naniesť 2 vrstvy produktu
GLOBAL ALLUMINIO.
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 náterom v prítomnosti povrchového
kondenzátu alebo na priamom slnku.
- Náradie: štetec, striekanie.
- Dôkladne premiešať produkt pred použitím.
- Produkt je pripravený na použitie.
- Počet vrstiev: 2
- Očistenie nástrojov sa vykoná s Acquaragia 5200010
alebo Dil. Sintetico 5210011 ihneď po použití.
- Orientačná výdatnosť: 5-6 m2/l na 2 vrstvy čo zodpovedá
60 mikrónom hrúbky suchého filmu.
ZAFARBENIE
Výrobok je k dispozícii vo farbe hliníka.
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
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. I: jednozložkové nátery s vysokými charakteristikami
(základ rozpúšťadlo) 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
Global Alluminio obsahuje max: 500 g/l VOC
Horľavý / Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť
dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného
prostredia / Uschovávať mimo dosahu detí / Nevdychovať
pary / Nehádzať zvyšky do kanalizácie / V prípade požiaru
použiť penové hasiace prístroje, chemický prášok alebo
CO2 - nepoužívať vodu / V prípade požitia sa ihneď poradiť
s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok /
Nerozhadzovať do prostredia, obrátiť sa na špeciálne
pokyny / informačné tabuľky v oblasti bezpečnosti.
Vybavenie štítkami signalizujúcimi nebezpečenstvo v
zmysle smernice 67/548/EHS a 1999/45/EHS a následných
zmien a doplnkov.
Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po
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použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne
vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
HESLO TEXTU
Nanášať syntetiský email GLOBAL ALLUMINIO na určené
podklady v aspoň dvoch vrstvách s minimálnou spotrebou
165 ml/m2.

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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