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                                       L50 

 

 
Technický list SC 00224 
 

NÁZEV: L50 
TYP: přísada na vodní bázi s  hliníkovými a  zlatými efekty nebo pigmenty 

schopnými překrývat světla a vytvářet jasné efekty   

POUŽITÍ: pro přidání Artecò  7 již barevných  a   Arteco'7 Metal pro dosažení kovového efektu. 
Může být přidán také do všech odstínů  POLISTOF,  abych dosáhly efekt 
zamatové látky. Pro  MAVERIKS  musí být přidán do každého balení 
MAVERIKS přidán balíček L 50  ve všech vybraných  barev. 

Pro KLONDIKE FERRO naneste jeden nátěr L50 Col. 301 ALUMINIUM se 
svislými tahy štětcem, nebo povrch L 50 Col. 309 RAME pomocí 
kompaktnější strany mořské houby PV 32. Povrch podle potřeby otřete v 
dotecích v závislosti na tom, kolik oxidu měďnatého by mělo zůstat 
viditelné na konci aplikace. 

CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.020-1.200 ± 30 gr/LT. při teplotě 20 °C 
 Vydatnost: 2 X LT. 0,100 na LT. 1 z ARTECO'  7 

LT. 0,500 na LT. 2,5 z ARTECO' 7 

2 X LT. 0,500 na LT. 5 z ARTECO' 7 

2 X LT. 0,100 na LT. 1 z ARTECO' 7 METAL 

LT. 0,500 na LT. 2,5 z ARTECO' 7 METAL 
LT. 0,100 na LT. 1 POLISTOF 

LT. 0,500 na LT. 5 z POLISTOF 

LT. 0,100 na LT. 0,500 MAVERICKS 

301: LT. 1 pro 12-13 m2 KLONDIKE 
FERRO (může se lišit v závislosti na 
drsnosti, pórovitosti a absorpci stěny a 
způsobu aplikace) 

309: LT. 1 pro 80-100 m2 KLONDIKE 
FERRO ( může se lišit v závislosti na 
drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu 
a způsobu aplikace   

 Estetický efekt: = = = 
 Viskozita: = = = 
 Zabarvení: Barevné odstíny z katalogu 

 Balení: LT. 0,100 - LT. 0,500 
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DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotek: 2 hodiny při 20 °C pro KLONDIKE FERRO 
 Přetiratelný: 4 hodiny při 20 °C pro KLONDIKE FERRO 
 Zcela suchý: 24 hodin  při 20   °C  pro  KLONDIKE FERRO 
VLASTNOSTI A ODOLNOST: Stabilní lehce umyvatelný  
 
PŘÍPRAVA POVRCHU: 

Pro KLONDIKE FERRO se ujistěte, že je podklad stabilní a odstraňte veškeré 
nečistoty. Odstraňte všechny staré náteřy a křídové barvy a poté povrch umyjte 
vhodným saponátem. V případě potřeby opravte všechny  praskliny  a poté, co 
vyschnou, naneste jeden nátěr PRIMER 1200, abyste pokryli povrch, pomocí 
vlněného válce, štětce nebo stříkací pištolí 

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na požití. Přidejte do Arteco 
7 již zbarvené nebo Arteco 7 Metal 
nebo Polistof a Maveriks. Aplikujte 
štetcem nebo mořskou houbou na 
KLONDIKE FERRO 

APLIKACE: způsob: štětec, mořskou houbou 
 

 počet nátěrů: 1 vrstva pro KLONDIKE FERRO 
 
TEPLOTA APLIKACE: 

 
od +5 °C do +30 °C. 
 

SKLADOVÁNÍ: ujistěte se, že je nádoba důkladné uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě 
od +10 °C do +30 °C. 
 

STABILITA: = = = 
POZNÁMKY: Důkladné promíchejte produkt před použitím. Pracovní nástroje mají být 

umyté vodou bezprostředně po použití.   
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  A 
LIKVIDACE: 

 
Výrobek je určený pro profesionální použití. Před použitím je potřebné přečítat 
celý návod a Bezpečnostní list. 
Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými 
prostředky. V případe kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poraďte 
se s lékařem.  
Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú 
uvedené v Bezpečnostním liste. 
 
Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím 
prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.  
 
Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu 
s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení. 
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