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AktiEmail
EMAIL I IMPREGNACE V JEDNOM
Popis výrobku:
AktiEmail – penetrace i email v jednom na nové dřevo i renovaci, na vodní bázi s parametry syntetického nátěru. Vhodné do
interiéru i exteriéru.
Oblast použití:
Na nové dřevo, s penetrací nebo bez penetrace, starší dřevo očištěné a obroušené. Výborně kryje, zachovává strukturu
dřeva, obsahuje přípravek proti bleskové korozi, zaručuje dlouhou životnost nátěrů. Železo a jiné kovy je možné natírat
s použitím podkladové barvy.
Aplikace:
AktiEmail se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Ředidlo:
Technické údaje:
Odstíny:
Vzhled:
Hustota:
Schnutí nátěru:
Kryvost:
Organ.rozpouštědla
TOC:
Netěkavé látky
Těkavé látky
Vydatnost:
Aplikační údaje:
Ředění:
Příprava podkladu:
Teplota:
Skladovatelnost:
Nehořlavá kapalina:

voda

cca 1,05 – 1,25 g/cm³
4 hod
2 - 4 hod
st 1 – 2
0,087 kg/kg produktu
0,046 kg/kg produktu
36 – 40% obj.
109 g/l
8 - 9 m²/kg

dle platné cenové nabídky
homogenní pigmentovaná viskózní kapalina
při 20°C
první nátěr při 20°C, 60% vlhkosti
ostatní vrstvy při 20°C, 60% vlhkosti

v produktu připraveném k použití
jedna vrstva

10%
pro penetraci
není nutné
natírání štětcem a válečkem
Dřevo obrousíme, oprášíme, otřeme vlhkým hadrem.
Na kov použijeme jako první nátěr Odrezin
min. +5°C
podkladu a vzduchu
max. +25°C
podkladu a vzduchu
2 roky
při +5°C až 25°C
Nesmí zmrznout

Pracovní postup:
Dřevo dokonale ochráníte dvěma vrstvami AktiEmailu – impregnace a krycího nátěru v jednom.Nové dřevo před nátěrem
lehce přebrousíme a oprášíme. Starší dřevo očistíme od nečistot, odstraníme nátěr i lak, který nedrží, a přebrousíme.
Zbavíme prachu. AktiEmail důkladně promícháme. Nanášíme na suchý, obroušený a nečistot zbavený povrch štětcem,
válečkem nebo stříkáním při teplotě nad +10°C. Pro lepší zakotvení do dřeva naředíme první nátěr až 10% vody. Pro
penetraci je vhodné použít fungicidní Napouštědlo Direkt. Pokud je podklad savý, barva zasychá při teplotě +20°C za čtyři až
šest hodin. Teplota nižší než +20°C, vyšší vlhkost vzduchu a méně savý podklad zasychání zpomalují. Dvě vrstvy slouží jako
dokonalá ochrana. Na exponovaná místa můžeme přidat i vrstvu třetí.
Upozornění, doporučení:
Výrobek je vhodný jako součást nátěrových systémů do prostředí C2 – C4. Není určen k přímému styku s poživatinami a
pitnou vodou a k nátěru dětského nábytku a hraček. Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltovou sůl kyseliny 2-ethylhexanové.
Může vyvolat alergickou reakci.
Bližší aplikační instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu, který na vyžádání poskytne výrobce.
Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí bezpečnostního listu.

