Technický list

PLASTYP®
Tekutá plastická tapeta rustikálna
Použitie
Farbu PLASTYP s dekoračným efektom s veľkosťou zrna až 1,4 mm je možné použiť v interiéroch na
vyzreté povrchy - omietky, aglomerované drevené, papierové, umakartové a sadrokartónové povrchy.
Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený. Náter je
umývateľný.
Zloženie
Zmes pigmentov, plnív a kameniva vo vodnej styrén-akrylátovej disperzii s prísadou aditív.
Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle STN 65 0201.
Odtieň
Vyrába sa v nenormalizovanom bielom odtieni, možno farbiť maliarskymi pastami alebo na želanie zákazníka
dodávať v odtieňoch podľa firemného vzorkovníka.
Parametre farby
hustota
obsah neprchavých zložiek
vzhľad

1800 kg / m3
cca 80%
biela viskózna kvapalina s kamienkom

Parametre náteru
belosť (L *)
prídržnosť
oteruvzdornosť

92
min. 1 MPa
60 minút

Príprava podkladu
Podklad musí byť súdržný, suchý, nové omietky vyzreté. Staré nátery maliarskych farieb dôkladne odstrániť a povrch
umyť! Nasiakavé povrchy a sadrokartón pred náterom penetrovať penetráciou PENECO, betóny pomocou PENECO
NANO, umakarty a lesklé plochy pred náterom zbrúsiť do matného vzhľadu.
Aplikácia
PLASTYP sa najčastejšie nanáša valčekom po zaschnutí penetračného náteru (cca po 8 až 24 hod.) v jednej alebo
v dvoch vrstvách, druhý náter sa prevádza po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Časový interval medzi
nátermi je závislý od klimatických podmienok, doba schnutia je 12-24 hodín. Pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti
vzduchu 65% je náter preschnutý do 24 hodín. Pri aplikácii striekaním sa používa tryska s priemerom cca 3-4 mm
(farba obsahuje zrno s veľkosťou až 1,4 mm). Je nutné aplikovať rovnomerne po celej ploche. Pri aplikácii nerezovými
alebo umelohmotnými stierkami sa farba nanáša v jednej rovnomernej vrstve. Okamžite po nanesení sa ľahkým
tlakom štrukturálnym moltoprénovým valčekom alebo fasádnym valčekom vyťahá ľubovoľná štruktúra (čím väčšia
vrstva tým hrubšia štruktúra). Aplikačné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-25 ° C.
Pri aplikácii valčekom alebo hladidlom je nutné nanášať po uzavretých celkoch a vyvarovať sa nadväzovaniu novej
vrstvy na už zaschnutú vrstvu v ploche (tieto naviazania sú viditeľné)! Pri aplikácii chrániť natierané plochy pred
slnečným svitom a do zaschnutia pred dažďom!
Spôsob nanášania
Valčekom, striekaním, stierkou.
Spotreba
0,8-1,5 kg / m2 podľa vytváraného povrchu.
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Riedenie
Farba je dodávaná v aplikačnej konzistencii, neriediť.
Údržba
Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.
Karta bezpečnostných údajov
Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov)
nájdete v Karte bezpečnostných údajov na www.stachema.sk
Skladovanie
Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a
krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ!
Upozornenie
Tento výrobok nie je považovaný za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02.
Prepravovať len pri teplotách od +5 ° C do +35 ° C. Maximálny plastický efekt, ktorý je možné na jeden
náter vytvoriť, je cca 1,5 mm, pri väčšej hrúbke vrstvy hrozí nebezpečenstvo tvorby trhlín. Pri
pripravovaných farebných náteroch spotrebiteľ uskutoční kontrolu odtieňa náterom na ploche cca 1 m 2.
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.
Balenie
7,5 a 15 kg.
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