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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Zlatý sprej

Vysoce kvalitní a efektivní kovový nástřik

WEICON Zlatý sprej je kov ve spreji s vysokým obsahem kovových
pigmentů v barvě zlata, neprůhledný a odolný vůči stárnutí. Je
vhodný pro vizuální zlepšení široké škály materiálů, jako je kov,
dřevo, sádra, beton, zdivo nebo sádrokarton. Lze jej použít jak v
interiéru, tak v exteriéru.

Sprej je vhodný pro dekorační účely, např. povrstvení figurek
nebo obrazových rámů. Může být použit pro opravy žlutě
pochromovaných dílů po vrtání, svařování nebo frézování. Zlatý
sprej lze použít pro restaurátorské účely, v umění, řemeslu i pro
hobby.

Technické údaje

Předpříprava povrchu
Očistěte a odmastěte povrch např. s WEICON Povrchový čistič.

Zpracování
Před použitím protřepejte nádobu dokud nebude jasně slyšet
kulička. Rozprašujte rovnoměrně a příčně při pokojové teplotě
(přibližně +20 ° C) a přibližně 25 cm od povrchu. Zaschlé cca po
15-ti minutách, konečné vytvrzení po cca 10-12 hodinách.

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte
teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
11105400-66 Zlatý sprej 400 ml


