TECHNICKÝ LIST
EVERAL HIGH GLOSS [90]

POPIS VÝROBKU
Univerzálny vysoko lesklý email, odolný voči mechanickému namáhaniu. Určený pre natieranie vnútorných a vonkajších drevených a kovových
povrchov.
VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE
 Vhodný predovšetkým na nábytok, dvere, okenné rámy, drevené podlahy, vrchné časti lodí, bicykle, rebríky, reklamné tabule, časti
lodí nad vodou a pod.
TECHNICKÉ PARAMETRE
BÁZY
FAREBNÉ ODTIENE
KONEČNÝ EFEKT
SUŠINA
HUSTOTA
ODOLNOSŤ

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ
BALENIE
DOBA SCHNUTIA (pri 23oC
a relatívnej vlhkosti
vzduchu do 50%)
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota
Kat. A/d 300 g/l (2010)]
RIEDIDLO
ČISTENIE NÁRADIA
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ
APLIKÁCIA

AaC
Odtiene z Tikkurila Symphony, NCS a RAL vzorkovníkov
Vysoký lesk
Min. 52 % hmotnostná
cca 1,155 g/cm3 (báza A), max. 1,055 g/cm3 (báza C)
Voči umývaniu: dobrá.
Voči teplu: max. 100 °C. Svetlé odtiene môžu pri dlhšom pôsobení tepla zožltnúť.
Voči svetlu: dobrá.
Voči olejom a mastnote: rastlinným a živočíšnym tukom (netýka sa povrchov, ktoré sú
ponorené).
Voči poveternosti: dobrá.
Voči mokrému čisteniu: dobrá pri bežných čistiacich prostriedkoch.
Voči čisteniu: dobrá.
Voči rozpúšťadlám: neodoláva silným rozpúšťadlám, napr. Nitro, Xylén. Odoláva
terpentínu, Lakovému benzínu (nie ponoreniu).
10-12 m2/l pre hladké drevené povrchy
12-14 m2/l pre kovové povrchy
Praktická výdatnosť závisí od metódy nanášania, podmienok pre aplikáciu a taktiež od
tvaru a drsnosti natieraného povrchu.
0,9 l, 2,7 l
Zaschnutý proti prachu po 4 hodinách, na dotyk po 6-7 hodinách, pretierateľný po 16
hodinách.
Doba schnutia a pretierateľnosti závisia od hrúbky filmu, teploty, relatívnej vlhkosti
vzduchu a od vetrania.
VOC max. < 300g/l.
Everal Thinner 1050, alebo White Spirit
Náradie očistite ihneď s Everal Thinner 1050 alebo s White Spirit.
Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do
+25°C. Chráňte pred mrazom a silným slnečným žiarením. Výrobok zabalený v balení
menšom ako 450 l nespadá pod ADR/RID predpisy.
Štetcom, valčekom alebo striekaním.

NÁVOD NA POUŽITIE:
PODMIENKY APLIKÁCIE: Počas aplikácie musí byť natieraný povrch suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť +5ºC, až +40°C. Relatívna
vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.
PRÍPRAVA POVRCHU: Natieraný povrch musí byť čistý, suchý a zbavený mastnôt, olejov, prachu a odlupujúceho sa náteru. Povrch by mal byť
pred natieraním umytý s Valtti Cleaning Agent, potom opláchnutý vodou a osušený. Sklenené povrchy s PVC, alebo keramické (napr. škridľa)
základujte s Otex Adhesion Primer.
Nenatierané povrchy: drevené alebo drevu podobné povrchy by mali byť základované pred nanesením emailu s Everal Primer, alebo Jehu.
Vonkajšie povrchy by mali byť základované s Valtti Base. Oceľové a železné povrchy by mali byť základované s antikoróznou základnou farbou
Everal Corrostop a potom s emailom.
Predtým natierané povrchy: drevené a drevu podobné povrchy pokryté plesňou, riasami atď. by mali byť natreté so špeciálnym prípravkom,
ktorý odstráni mikroorganizmy, potom opláchnuté vodou a vysušené. Odstráňte odlupujúcu sa farbu, obrúste povrch, odstráňte prach a
odmastite. Pred natretím povrchu emailom, nazákladujte povrch s Everal Primer, alebo Jehu. V prípade pretierania povrchu v tmavšom odtieni a
v prípade použitia farieb, ktoré majú nízku kryciu silu, sa odporúča použiť základnú farbu, ktorá bude natónovaná do odtieňa podobného vrchnej
farbe. Kovové povrchy by mali byť očistené od hrdze drôtenou kefou na stupeň ST2. Odstráňte špinu, vodou rozpustné soli, mastnotu a oleje
s vhodným čistiacim prostriedkom od Tikkurila. Následne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Staré, lesklé povrchy zmatnite pred natieraním.
Nazákladujte nenatreté kovové povrchy s Everal Corrostop. Všetky povrchy natierané so základnými farbami: Everal Primer, Jehu, Everal
Corrostop a Valtti Base sú pretierateľné po 24 hodinách od nanesenia posledného náteru.
POUŽITIE: Pred natieraním email dôkladne premiešajte. Riedený email sa môže použiť iba v prevádzkach, v ktorých sa uplatňujú zákony o
emisných hodnotách. Pre aplikáciu sprejom zrieďte výrobok s Everal Thinner 1050 pridaním 10 až 20% objemu riedidla. Naneste 1-3 vrstvy
v závislosti od stavu povrchu.
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie
informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je
k dispozícii na požiadanie klienta.
Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mošcickiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343,
www.tikkurila.pl
Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk
Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletné, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita
výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je
výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi
pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.
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