TECHNICKÝ LIST
EVERAL LESKLÝ
■ POPIS
Vysoce lesklá barva odolná vůči mechanickému namáhání, určená
pro natírání vnitřních a vnějších dřevěných a kovových povrchů
a dřevotřísky. EVERAL má vysoký lesk, je lehce aplikovatelný,
nestéká a rovnoměrně se roztéká.

■ PŘÍKLADY POUŽITĺ
Kovové konstrukce, roury, odkapové žlaby, zábradlí, kovový
a dřevěný nábytek, dveře, okna, jízdní kola.

■ TECHNICKÉ ÚDAJE
Vydatnost: 10–12 m2/l pro hladké dřevěné povrchy
12–14 m2/l pro kovové povrchy
Hustota: 0,92–1,1 kg/l., závisí na odstínu
Ředidlo: Ředidlo1050
Aplikace: Štětcem, válečkem nebo stříkáním
Doba schnutí při 23 °C Zaschlý proti prachu po 1 hod,
a relativní vlhkosti na dotyk 3–4 hod, přetíratelný
vzduchu 50 %: po 16 hodinách

Odstraňte nečistotu, prach, oleje a mastnoty z povrchu s MAALIPESU
čistícím prostředkem, následně důkladně umyjte vodou a nechejte
vyschnout. Zdrsněte pozinkované a hliníkové povrchy před natíráním
brusným papírem nebo vysokotlakým vodním tryskáním s pískem
a natřete základní barvou UNICA METAL PRIMER. Nenatřené ocelové
povrchy nenatírejte základní barvou. Je-li natíraný povrch v dobrém
stavu, nemusí se natírat základní barvou.
Dřevěné povrchy: Nenatřené, plesnivé a namodralé dřevěné
povrchy ošetřete např. Chlórnanovým roztokem MOULD REMOVAL,
důkladně umyjte vodou a nechte vyschnout. Odlupující se starou
barvu odstraňte škrabkou. Lesklé povrchy je potřebné přebrousit
mechanickou metodou, např. drátěným kartáčem nebo brusným
papírem. Na staré alkydové barvy použijte UNICA ADHESION
PRIMER přilnavý základ.
Podmínky pro aplikaci: Po dobu aplikace musí být natíraný
povrch suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být vyšší než
+5 ºC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.
Aplikace: Štětcem, válečkem, stříkáním. Před použitím EVERAL dobře
promíchejte. Při aplikaci štětcem a válečkem může být zředěná do 5 %
ředidlem 1050. Při aplikaci stříkáním zřeďte též s ředidlem 1050 nebo
vhodným ředidlem na stříkání. Aplikujte 1–2 nátěry EVERALU.
Čistění nářadí: Nářadí očistěte s ředidlem 1050.

Báze barev: A a C
Konečný efekt: Vysoký lesk
Rozsah odstínů: Odstíny ze vzorkovnice TIKKURILA
SYMPHONY
Odolnost vůči Omývání: Dobrá
Světlu: Dobrá.
Povětrnosti: Dobrá. Rovněž
v průmyslovém a mořském prostředí
Rozpouštědlům: terpentýnu, lakovému
benzínu (ne ponoření). Neodolává
silným rozpouštědlům např. ředidlům
Olejům a mastnotě: Rostlinným
a živočišným tukům, mazacím olejům
a mastnotám.
Teplu: 120 °C. Světlé odstíny můžou při
delším působení tepla zežloutnout
Skladování a přeprava: Skladování na chladném místě nebo
přeprava nemají vliv na materiál
Balení: 10 l, 3 l, 1 l

■ NÁVOD NA POUŽITĺ
Příprava podkladu:
Natíraný povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnot, olejů
a prachu. V případě, že je povrch lesklý, je nutné ho přebrousit
mechanickou metodou např. drátěným kartáčem nebo brusným
papírem. Na staré alkydové barvy použijte jako základ UNICA
ADHESION PRIMER, přilnavý základ.
Kovové povrchy: Odstraňte rez, jakoukoliv bílou rez a odlupující
se starou barvu se škrabkou podle stupně přípravy povrchu St2.

■ PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle
místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními
předpisy pro nebezpečný odpad.

■ ZDRAVOTNĺ A BEZPEČNOSTNĺ
KLASIFIKACE podle ES Směrnice 99/45/EHS
Výrobek je klasiﬁkován jako zdraví škodlivý. Hořlavý. Obsahuje
Butanonoxim a kobaltnaté soli. S výrobkem manipulujte opatrně.
Vyhněte se déletrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování
prachu vzniklého při stříkání. Může vyvolat alergickou reakci.
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostřed
Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

■ PŘEPRAVNÍ INFORMACE
ADR/RID Výše uvedené informace jsou získané na základě laboratorních
testů a praktických zkušeností a jsou platné od datumu
uvedeného na technickém listě. Kvalita výrobku je zabezpečena
systémem, založeným na požadavcích norem ISO 9001
a ISO 14001. Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody,
které vznikly použitím výrobku bez dodržení pokynů nebo
nevhodným použitím.

Veškeré technické a obchodní informace Vám poskytnou pracovníci společnosti:
Tikkurila s.r.o., Minická 635, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: +420 315 704 576, fax: +420 315 721 082, www.tikkurila.cz, www.tikkurila.com

