Technický list

BLOCKAFIX
interiérový nátěr na bázi alkydových pryskyřic

215 00

Popis

Rozpouštědlová interiérová nátěrová hmota pro rychlou a účinnou renovaci špinavých podkladů. Blokuje případnou tvorbu skvrn, výborně
kryje, je prodyšná, přilnavá a zcela omyvatelná, na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic, oxidu titaničitého, mikronizovaných plniv a
aditiv. Zapáchá po rozpouštědlech.

Použití

Kryje skvrny po kouři, nikotinu, kávě, sazích a mastnotách na zdech. Zvláště vhodná pro nátěry barů, krbů, kuchyní, restaurací, pivnic, kde
nedostačují tradiční výrobky.

Podklad

Cementové nebo sádrové omítky, omyvatelné barvy.

Technické
parametry

-

Aplikace

Typ pojiva
Měrná hmotnost
Viskozita
Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251)
Množ. pojiva v suchém zbytku (UNI EN ISO 3251)
Stupeň bělosti (odečet fotospektrometrem)
Omyvatelnost (UNI 10560)
Tloušťka suchého filmu (ISO 2808-5b)
Stupeň znečištění (UNI 10792)
Klasifikace podle 2004/42/EU

modifikované alkydové pryskyřice
1,48 kg/l ± 0,02
3500 ÷ 4500 cps
79 % ± 1
32 ± 2
86 ± 5
> 30.000 cyklů
60 – 70 µm
1 (velmi nízká)
Hodnota VOC (2010) max. 500 g/l (Kat.A/i)

Štětec, váleček.

Teplota při aplik. +5 °C až +28 °C
Ředění

max.do 7 %

Typ ředidla
Vydatnost

- při aplikaci štětcem, plstěným válečkem

PINOSOLVE (nebo S6006)

*)

8 - 10 m2/l na jeden nátěr

Zasych. při 20°C úplné po 24 hod., interval mezi nátěry minimálně 12 hod.

*)

Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.

Rel. vlhkost

max. 80%

Způsob dodávky 0,75 l ; 4 l kovový obal
Upozornění V průběhu aplikace je nutné větrání. Nepoužívat na vlhké povrchy. V případě přetírání vodou ředitelnými nátěry se mohou na povrchu vytvořit
skvrny. Barva - bílá. Může být tónováno do lehce pastelových odstínů.
Zpracování, příprava podkladu : Podklad musí být zcela čistý, okartáčovaný. Staré nátěry, nánosy se mechanicky odstraní. Prašné povrchy se ošetří jedním
nátěrem hodně rozředěným rozpouštědlovým izolantem ISOMUR a poté se aplikuje nátěr BLOKAFIX.
Skladování
Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním dobře uzavřeném a etiketou označeném obalu na chladném a dobře větraném místě, mimo dosah
zdrojů tepla otevřeného ohně, jisker a dalších zdrojů zapálení. Spotřebovat do 36 měsíců od data balení. Zabránit úniku do kanalizace a vodních zdrojů.
Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.
Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří - systém managementu jakosti ISO 9001:2000
Bezpečnost práce a bezpeč. normy
Signální slovo: Nebezpečí.
Obsahuje: Uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany cyklické, aromáty (2-25%). Uhlovodíky C9-C11 n-alkany, isoalkany,
cyklické, obsah aromátů < 2%;XYLEN (SMĚS ISOMERŮ)
H226 Hořlavá kapalina a páry. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozic.H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může
způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice
může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje : COBALT BIS(2-ETHYLHEXANOÁT). Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.
Klasifikace odpadu
Opětovně využijte, je-li to možné. Zbytky výrobku jsou považovány za nebezpečný odpad. Odpad s obsahem tohoto výrobku je třeba hodnotit dle platných
předpisů. Likvidace musí být provedena prostřednictvím osob oprávněných k nakládání s nebezpečnými odpady v souladu s národními a místními předpisy.
Kontaminované obaly musí být využity nebo odstraněny v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly: Kód odpadu 15 01 10* Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního
prostředí.
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