TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
1. NÁZEV VÝROBKU

DULUX HIGH GLOSS
2. POPIS VÝROBKU
Rozpouštědlový alkydový email pro interiér a exteriér se zrcadlovým leskem.
3. OBLAST POUŽITÍ
Vrchní nátěrová hmota s vysokým leskem Dulux High Gloss je rozpouštědlového typu a vhodná
pro vnitřní i venkovní povrchové úpravy všude tam, kde je požadován trvanlivý vysoký lesk.
4. ODSTÍNY
Viz příslušnou barevnou vzorkovnici Dulux Trade. Tento výrobek se dodává v barevném
sortimentu Colour Dimensions (barevné rozměry).
5. SLOŽENÍ
Pigment
Pojivo
Ředidlo
Sušina (obj.)

Bezolovnaté světlostálé pigmenty
Alkyd¨modifikovaný oleji a silikonem.
Lakový benzín.
55% (nominální) u bílé barvy, u ostatních barev se liší.

6. VLASTNOSTI
ODOLNOST PROTI VODĚ
Odolává hodnotám relativní vlhkosti běžným v interiérech a ve venkovním prostředí, a není
ovlivněna opakovaným omýváním. Nehodí se však pro trvale ponořené povrchy, ani pro
povrchy vystavené intenzivní a déletrvající kondenzaci.
CHEMICKÁ ODOLNOST
Odolává mírným účinkům chemických výparu, avšak v případě vážnějšího rizika, jako přímého
kontaktu s chemikáliemi, je nutno použít jinou speciální nátěrovou hmotu (viz informační
materiály Dulux o akrylkaučukových výrobcích).
TEPELNÁ ODOLNOST
Obecně odolává teplotám do 90°C, avšak v důsledku působení zvýšených teplot může dojít k
určitým změnám světlých barev
7. POUŽITÍ
Vhodný pro vnitřní i venkovní povrchové úpravy všude tam, kde je požadován trvanlivý vysoký
lesk.
Na okna, dveře, kovové konstrukce a další povrchy ošetřené základovou barvou.
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8. PŘÍPRAVA POVRCHU
Natírané povrchy musejí být čisté, suché a prosté veškerého vadného nebo špatně lpějícího
materiálu, nečistot, mastnoty, vosku, atp. Před nátěrem je nutno povrchy důkladně přebrousit
vhodným smirkovým papírem a potom oprášit.
Na nové nebo holé povrchy je nutno nanést vhodnou základovou nátěrovou hmotu Dulux. Před
použitím barvu důkladně promíchejte
9. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ
Štětcem nebo válečkem. Bezvzduchovým a airless stříkáním
Naneste jednu vrstvu příslušné barvy základového nátěru Dulux Trade, a potom 1 až 2 vrstvy
nátěrové hmoty Dulux Trade s vysokým leskem
Pokud je požadováno rychlé zasychání nových nátěrů, je možno alternativně použít základovou
nátěrovou hmotu Dulux Quick Drying Wood Primer (rychleschnoucí základová na dřevo), která
se vyrábí pouze v bílé barvě. Základový nátěr ponechte zasychat 6 až 16 hodin před
nanášením lesklého vrchního nátěru. Je-li potřebný ještě druhý vrchní nátěr hmoty Dulux High
Gloss, nanášejte jej po minimálně 16 hodinách zasychání. Vysoká vlhkost a nízká teplota
během aplikace výrazně prodlužuje dobu zasychání.
Aby se dosáhlo lepšího vyrovnání hrubých nebo strukturovaných podkladů, nebo při použití
speciálních procesních barev (viz příslušnou kartu barev Dulux Trade), je pro dosažení
dokonalé kryvosti třeba nanést dvě vrstvy nátěru Dulux High Gloss s vysokým leskem.
10. DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY
Tloušťka filmu závisí na dosaženém krytí.
Za mokra
45 mikronů.
Za sucha
25 mikronů.
11. VYDATNOST
Na hladkém povrchu průměrné porezity postačuje 1 litr barvy pro nanesení jedné vrstvy na
plochu až 18 m2.
.
12. BALENÍ
1; 2,5 a 5 litrů
13. DOBA SCHNUTÍ
Jeden nátěr běžné tloušťky:
Zaschnutí na dotyk:
Zaschnutí mezi nátěry:

4 - 6 hodin.
16 -24 hodin.

14. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ
Po použití odstraňte co nejvíce barvy ze štětce a pak jej vymyjte ředidlem S 6001 nebo White
Spirit.
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15. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY
Neuskladňujte zavěšením za hák. Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků
16. OMEZENÍ POUŽITÍ
Výrobek neobsahuje olovo v žádné formě.
Obsahuje lakový benzin. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách.
17. DISTRIBUTOR:

ICI Paints CZ, s.r.o.
Matěchova 3, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

18. DATUM VYDÁNÍ:

červenec 2004

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a
řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.
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