GLOBAL DECO' SPRAY
AKRYLOVÝ EMAIL NA DOMÁCE POUŽITIE
séria 240
POPIS
Je to lesklý email na všeobecné použitie, s jednoduchou
aplikáciou a rýchlym zasychaním.
Film naneseného GLOBAL SPRAY vytvára tvrdú, lesklú
záverečnú úpravu, odolnú voči atmosférickým vplyvom.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Tento produkt je pre svoje charakteristiky vhodný v interiéri
a v exteriéri na podklady z dreva, múry, kov, plastické
materiály, sklo a iné.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Povaha pojiva: akrylové živice s rýchlym zasychaním.
- Rozpúšťadlo: zmes alifatických uhľovodíkov.
- Neobsahuje chlórofluorokarbóny.
- Lesk UNI EN ISO 2813 pre lesklú verziu: >85 uhol
snímania 60°.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 15;
možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 15‘.
- Odtiene s vysokou teplotou 240S080 (strieborná) a
240S038 (čierna matná) odolávajú až do 400 °C.
- Chrómované odtiene 240S076 (strieborná) a 240S075
(zlatá) sú určené iba na použitie v interiéri.
PRÍPRAVA PODKLADU
Povrchy zo železného, nikdy nenatieraného alebo už
natieraného kovu:
- Odstrániť vrstvy starých odlupujúcich sa farieb, prípadný
výskyt kompaktného a priľnutého kalamínu a každý náznak
hrdze pomocou mechanického alebo ručného čistenia. Pri
odstraňovaní hrdze na ťažko dostupných miestach
používať konvertor hrdze RUGISTOP 5900100.
- V prípade povrchov, ktoré sú značne zničené,
odporúčame úplne odstrániť staré nátery pomocou
odlakovača SVERNICIATORE SM10 5610014 a potom
dôkladne mechanicky alebo ručne očistiť.
- V prípade nových povrchov, ktoré nemajú kalamín alebo
hrdzu, stačí odmastiť podklad pomocou čistiaceho riedidla.
- Naniesť 1-2 vrstvy Antiruggine spray 240S110 na
dokonale čisté a suché povrchy.
- Pieskované povrchy s nechráneným kovom je nutné
pokryť prvou antikoróznou vrstvou do 8 hodín.
- Naniesť 2 vrstvy GLOBAL SPRAY.
Povrchy z nového a už lakovaného dreva:
- Prebrúsiť brúsnym papierom na sucho, aby sa odstránili
odstávajúce vlákna.
- Vyčistiť povrch a odstrániť prípadnú živicu.
- Skontrolovať, či drevo nie je príliš vlhké;
- Na mäkké a suché drevá, alebo na drevá s nadmernou
savosťou, naniesť jednu vrstvu farebného MARCONOL
IMPREGNANTE séria 843 a mierne prebrúsiť brúsnym
papierom.
- Pri výskyte starých náterov odstrániť odlupujúce sa
a slabo priliehajúce časti.
- Vyrovnať nerovnosti podkladu.
- Prebrúsiť brúsnym papierom a vyčistiť.
- Na zaistenie väčšej plnosti krycej záverečnej úpravy

aplikovať 1-2 vrstvy základovej farby MARCONOL
ORIENTALITE 1450519 a prebrúsiť brúsnym papierom.
- Pokračovať nanesením GLOBAL SPRAY.
Povrchy z omietky:
- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V
prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou
špeciálnych produktov.
- Odstrániť kefovaním alebo pomocou umývania prípadné
výkvety.
- Odstrániť staré vrstvy vápennej alebo temperovej
maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt
pomocou kefovania.
- Na suchý podklad naniesť 1-2 vrstvy základovej farby
MARCONOL ORIENTALITE1450519.
- Naniesť 1-2 vrstvy GLOBAL SPRAY.
Povrchy z plastického materiálu (PVC):
- Prebrúsiť povrch brúsnym papierom, aby mierne zdrsnel.
- Odmastiť riedidlom Nitro 5170076 a vyčistiť podklad.
- Naniesť, na dokonale čistý a suchý podklad, 2 vrstvy
GLOBAL SPRAY. Pri iných plastových materiáloch ako je
PVC, je vhodné skontrolovať priľnavosť pomocou
praktických skúšok na danom podklade
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
Suchý podklad.
- Produkt je možné aplikovať striekaním, špeciálnym
rozprašovačom, ktorý je súčasťou balenia.
- Fľašu pred použitím energicky pretrepať.
- Striekať na predmet zo vzdialenosti približne 30 cm
prekladajúc vrstvy priečne.
- Nanášajú sa 1 alebo 2 vrstvy produktu podľa podmienok
podkladu, efektu, ktorý chceme vytvoriť a podmienok
expozície. Pred použitím produktu s fluorescenčným
odtieňom sa odporúča predchádzajúce nanesenie GLOBAL
SPRAY biely matný.
- Približná výdatnosť: 1 m2 na balenie.
- Po čiastočnom použití spreja otočiť dole hlavou
a prefúknuť ventil tak, že ho držíte stlačený pokiaľ vychádza
email von; takto ho bude možné znova využiť s plnou
účinnosťou.
ZAFARBENIE
Produkt je dostupný v jednotlivých farbách palety, vo
fluorescenčných, metalizovaných, chrómovaných farbách,
ako priesvitný lak, lak s vysokou teplotou, základný náter
(zinkovanie za studena a antikorózny náter), biely a čierny
lesklý/matný.
USKLADNENIE
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Chrániť pred vlhkosťou.
Produkt je vhodné použiť do 2 roky od dátumu výroby, ak je
skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
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vhodných teplotných podmienkach.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006
Dráždivý - Extrémne horľavý - Škodlivý pre vodné
organizmy.
Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem;
nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky úplne
vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
HESLO TEXTU
-------

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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