POLYDÉCO
Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném znění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

INTERIÉR/ VE VODNÍ FÁZI
Popis:
Ochranný transparentní lak na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi, určený na ochranu nátěrů stěn, tapet a zejména
dekorativních systémů, např. SONGES, EOLE. Dostupný v provedení BRILLANT (vysoký lesk - 80), SATIN (pololesk 30) a MAT (st. lesku < 5).
Popis, klasifikace:
Speciální vodou ředitelný, bezbarvý ochranný lak na bázi čistých akrylových pryskyřic, jednosložkový.
Odstín:
Bezbarvý
Použití:
Speciálně připravený pro dodatečnou ochranu interiérových dekorativních nátěrových hmot a systémů (např. Idrotop Mat,
Elastacryl Mat, Éole a další….).
Podklad a jeho příprava:
• Podkladní nátěrové hmoty/systémy musí být provedeny kvalitně, musí být dostatečně suché a čisté.
• V případě jakýchkoliv nejasností při přípravě podkladů se poraďte s námi.
Podklady:
• Kvalitně provedené a dostatečně přídržné interiérové dekorativní nátěrové hmoty, systémy a povlaky
• Známé nekompatibilní podklady – dřevo a jeho deriváty, podlahy.
Aplikace, zpracování:
Nátěr se nanáší pomocí štětce nebo válečku s kratším hustým vlasem (lakovací). Nanášení musí být prováděno
stejnoměrně a celoplošně bez přerušení. Nanáší se v jedné vrstvě. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C a
přesáhnout +25°C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 60%. Před použitím důkladně promíchejte. Dle
potřeby naředit 5 – 15% vodou, v případě potřeby konzultujte s námi.
Systémy nanášení:

Vyčkejte do doby nanášení další vrstvy na dekorativní nebo jiný systém,
který má být lakem chráněn minimálně však 6 – 8 hod. dle příslušného
technického listu.
Naneste 1 vrstvu Polydéco (Mat, Satin, Brillant) rovnoměrně a pravidelně
tak, abyste vytvořili stejnoměrný film bez silných nánosů.
Vydatnost:
10 až 12 m2/l
V závislosti na povaze a především savosti podkladů (uvedeno pro 1 vrstvu, velmi orientační – doporučujeme provést
zkoušku savosti/ spotřeby na daném reálném podkladu)
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Technické údaje:
Měrná hmotnost: Mat: 1,04kg/l
Obsah sušiny: Objemový:
Mat 22%, Satin 28%, Brillant 28%
Váhový:
Mat 25%, Satin 31%, Brillant 30%
Stupeň lesku: napjatý, matný (<5 pod 60°), saténový (30 pod 60°), lasklý (80 pod 60°)
Doba schnutí: Nechytá prach: 2h, Suchý, manipulovatelný: 3h
Vzhled v plechovce: Mléčná kapalina, po zaschnutí se stane průhlednou.

Čištění a údržba pracovních pomůcek:
Vodou okamžitě po použití.
Hygiena a bezpečnost práce:
Výrobek Polydéco (přípravek) není dle zákona č.157/1998 Sb., ve znění novely č.352/99 Sb., klasifikován jako
nebezpečný. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte páry (aerosoly). Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice.
První pomoc:
Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa
a vypijte asi půl litru vody. Při zasažení očí vymývejte 10-15minut velkým množstvím vody. V případě potřeby vyhledejte
lékaře. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy a normami.
Balení a skladování:
Barva musí být uložena v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25°C. Chránit před přímým slunečním
zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců od data
výroby v původním neotevřeném obalu. Výrobek nesmí zmrznout.
Balení: 1l a 5l
Upozornění:
Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +30°C.
Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití.

Likvidace obalů:
Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění
s firmou EKOBRNO.

Vypracováno dne: 20.3.2019
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