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VLASTNOSTI
Styrénakrylátový, penetračný, vodouriediteľný náter pre interiér a exteriér, odolný voči alkáliám.
Zjednocuje nasiakavosť, zaručujúc tým úspešnosť následne aplikovaného náteru alebo
tenkovrstvovej omietky.
POUŹITIE
Ako penetračný náter pre interiér a exteriér starých a nových podkladov stien, pod nátery farieb,
špeciálne vyvinutý na sadrokartón a pod tenkovrstvové omietky, na zamedzenie nasiakavosti
stien a sadrokartónu a na spevnenie jemne sa sprašujúcich podkladov.
ZLOŹENIE
Styrénakrylátový kopolymér vo vodnom roztoku, vybrané plnivá a pigmenty.
ISACRYL F pieskový :
určený hlavne pod tenkovrstvové omietky
ISACRYL F :
určený pre interiérové a fasádne farby a hlavne špeciálne na sadrokartón
TECHNICKÉ ÚDAJE
Viskozita
30.000cps pri 25°C  5.000
Hmot. such. zbytkov
40%
Merná hmotnosť
1.5 kg/l  0.05
Odtieň
biely, farebný
Kategória a podkategória: A/h
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30g/l (2010)
Výrobok obsahuje max. 10g/l VOC v stave pripravenom na použitie. Obsahuje reakčnú zmes
zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón(ES č.247-500-7), a 2-metyl-2H-izotiazol3-ón(ES č.220-239-6) (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
NANÁŠANIE
Spôsob nanášania
Typ riedidla
Riedenie
Zasychanie : 1 náter
2 náter
Výdatnosť
Čistenie náradia
Skladovanie

štetka (odporúčaná), valček
voda
10-15%
2-3 hod. na dotyk (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti)
16 hod. (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti)
4 - 5 m2 /kg, v závislosti od absorpcie
ihneď po ukončení práce umyť vodou
chrániť pred mrazom a nevystavovať teplotám nad 45°C.
Po použití dobre uzavrieť balenie.

PRÍPRAVA PODKLADU
Cementová musí byť vyzretá, suchá a zbavená nepriľnavých častí a soľných povlakov.
omietka
Prípadný výskyt plesní a rias musí byť odstránený špeciálnymi výrobkami.
Ak je povrch alkalický, musí byť neutralizovaný špeciálnymi výrobkami.
Konečná povrch. úprava
možné znovu pokrytie všetkými vodouriediteľnými nátermi a tenkovrstvovými omietkami
Poznámka
Neaplikovať, ak je teplota prostredia vyššia ako 35°C a nižšia ako 5°C.
BEZPEČNOSTNÉ NORMY
Nehorľavý
Neškodný
Podľa platných noriem nevyžaduje označenie o nebezpečnosti
Pri práci sa chrániť bežným pracovným odevom a pomôckami (okuliare, rukavice,...)
Doporučujeme vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami. Ak kontakt nastane – vymývať postihnuté
miesto dostatočným množstvom čistej vody. Pri inhalácii zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu.
Pri náhodnom požití vypiť veľké množstvo pitnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.
Doporučujeme dodržiavať bežné bezpečnostné normy pre použitie.
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REKAPITULÁCIA
Styrénakrylátový, penetračný, vodouriediteľný náter, zjednocujúci nasiakavosť a odolný voči
alkáliám. Nanáša sa na vnútorné a vonkajšie povrchy stien, sadrokartónu, aby zabránil absorbcii
stien a spevnil podklady, ktoré jemne sprašujú, s riedením 10-15% a výdatnosťou 4 - 5 m2 /kg.
Naše ústne a písomné doporučenia k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na
základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú
nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Tiež nezbavujú zákazníka povinnosti, aby sám na
vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie.
Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a
presné. Údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými
skúškami na vlastné náklady.
Keďže podmienky pre aplikáciu a možnosti využitia môžu byť ovplyvnené elementami mimo kompetencií spoločnosti
IS COLOR s.r.o., táto nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledky.
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