Prince Color® Decotop AZ
Vodouriediteľný základný i vrchný akrylový lak na drevo, drevené šindle, omietky, betón, zinok, hliník, tvrdý
PVC atď. Je to 100 % - ný akrylát, odolný voči poveternostným vplyvom a odolný voči oteru podľa DIN 13
300. Prince Color® Decotop AZ je rýchloschnúci (pri zodpovedajúcom počasí sa dajú vyhotoviť 2 nátery počas
jedného dňa), má vysokú kryciu schopnosť, obzvlášť dobre vypĺňa, prepúšťa vodné pary, je odolný voči alkáliam
a je mimoriadne výdatný.
Merná hmotnosť:

1,13 – 1,24 g/cm3

Spojivo na báze:

Čistý akrylát

Stupeň lesku / povrch:

S hodvábnym leskom

Veľkosti balenia:

0,75 l; 3 l

Uskladnenie:

V pevne uzavretých obaloch až do 24 mesiacov. Načatý obal držať
dobre uzavretý a čoskoro spracovať.

Spôsob použitia:

Náter štetcom, náter valčekom (valček s krátkym vlasom) alebo
striekanie. (Údaje o striekaní: airless - stlačený vzduch - viď. Tabuľka
striekania.)

Teplota spracovania:

Spracovávať pri teplote, ktorá nemá byť nižšia ako +5 oC (teplota
vzduchu a objektu).

Spotreba (na 1 náter):

cca 90 ml/m2 (hladký podklad).
Ide o orientačnú hodnotu, ktorú nemožno považovať za záväznú, nakoľko každý povrch
vykazuje iné vlastnosti, ktoré ovplyvňujú spotrebu. Pre presnú kalkuláciu sa spotreba
stanoví pomocou skúšobného náteru na objekte.

Doby schnutia (pri teplote 20
o
C a 65 % relatívnej vlhkosti
vzduchu):
- nelepivý po
- tuhý po
- pretierateľný po

cca 1,5 hod.
cca 3 hod.
cca 6 hod.
Nižšie teploty a vyššia vlhkosť vzduchu spôsobujú spomalenie schnutia.

Tónovanie:

Podľa vzorkovníkov BASF Color Sensation, RAL, NCS

Riedenie:

Vodou

Čistenie náradia:

Okamžite po použití očistiť vodou, príp. pridať trochu saponátu

Označenie nebezpečenstva:

viď. platná Karta bezpečnostných údajov

Podklad a nanášanie náteru: Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, zbavený mastnoty, vosku, silikónu
a prachu.
Príprava podkladu:
Nové podklady: Odstrániť znečistenia a očistiť plochy. Odstrániť prípadne sa vyskytujúci slinutý povrch
(spekance).
Staré podklady: Plochy dôkladne (mechanicky alebo prostredníctvom trysiek pary) očistiť buď na mokro alebo
na sucho. Voľné častice náteru, ako aj staré nátery a vrstvy, ktoré nedržia, je potrebné odstrániť a dodatočne
očistiť (buď mechanickým spôsobom alebo pomocou vhodných odstraňovačov starých náterov). Aby sa
zabránilo zmenám zafarbenia, ktoré sú spôsobené látkami, obsiahnutými v dreve (napr. u tropických drevín),
mal by sa vykonať základný náter pomocou Prince Color® Decotop UWP. Rovnako pri starých náteroch na
dreve, ktorých vlastnosti sa nedajú jednoznačne zistiť (vodouriediteľné moridlá, staré dechtové nátery a nátery
obsahujúce karbolíneum atď.).
V prípade špeciálnych užívateľsko–technických problémov kontaktujte príslušného obchodno-technického
poradcu firmy BASF Slovensko spol. s r.o..
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Podklad

Príprava podkladu

Základná / Náterová farba

Nová omietka (skupina omietok II a III),
omietky v súlade s pravidlami techniky
omietania – nechať dostatočne zatuhnúť

Pozri: „Príprava podkladu˝

Ak je potrebné:
Prince Color® Multigrund PGM

Stará omietka (skupina omietok II a III)

Novoomietnuté miesta po d ostatočnej dobe schnutia odborne
fluatovať (fluoro-kremičitan) a dodatočne poumývať.

Prince Color® Multigrund PGM

Sadrové a hotové omietky zo IV. skupiny
omietok

Prípadne sa vyskytujúce spekance a pretečenia zo stierkového
tmelu je nutné odbrúsiť.

Prince Color® Multigrund PGM

Staré nosné omietky zo syntetických živíc

Pozri: „Príprava podkladu˝

Prince Color® Multigrund PGM

Nový ťažký betón

Znečistenia spôsobené oddebňovacím olejom, mastnotou a voskom
odstrániť buď fluatovým penovým kúpeľom, alebo tryskom pary.

Ak je potrebné:
Prince Color® Multigrund PGM

Starý ťažký betón

Malé poškodenia a priehlbinky opraviť stužujúcim tmelom (Prince
Color®Z 301 DS)

Prince Color® Multigrund PGM

Dosky cementotrieskové a drevotrieskové

Pozri: „ Príprava podkladu ˝

Prince Color® Decotop UniPrimer

Staré, nosné olejové, lakové a disperzné
nátery

Lesknúce sa povrchy zdrsniť alebo nalúhovať.

-

Drevo (ihličnaté drevo, listnaté drevo),
prípustná vlhkosť dreva max. 20 %

Hrany zaobliť, drevené časti zbaviť prachu, dreviny bohaté na živicu
a tropické dreviny poumývať pomocou Nitro-Universalverdünnung,

Prince Color® Decotop UWP

Plasty, duroplasty (teplom tvrditeľné plastické
hmoty) / termoplasty tvrdé

Plochy dôkladne očistiť, poťažne odmastiť, zľahka ich zdrsniť
brúsnym papierom a vydrhnúť ich s Speziaverdünnung. V prípade
uvoľňovania častíc je podklad nevhodný.

-

Zinok, pozinkovaná oceľ

Kúpeľ v čpavkovom zmáčacom prípravku podľa BFS-Komentára č.
5 alebo odmastiť špec. čističom zinku.

-

Hliník

Pozri: „ Príprava podkladu ˝

-

Cementový poter

Odstrániť cementové usadeniny (obohatenie spojiva). Očistiť a zbaviť
prachu.

Prince Color® Multigrund PGM

Základný náter:
1 x Prince Color® Decotop AZ, zriedený max. 10 %.
Krycí náter:
V závislosti od namáhania 1 – 2 x Prince Color® Decotop AZ, zriedený max. 5 %.
Tabuľka striekania:
Nanášanie striekaním

Striekanie systémom „ airless”

Striekanie stlačeným vzduchom

Tlak pri striekaní:

150 bar

3-4 bar

Ø trysky

0,28 - 0,38 mm

1,2 - 1,5 mm

Konzistencia (DIN 4 mm)

v dodanej konzistencii

cca 30 "

Riedenie

-

15 - 20 obj.%

Upozornenia:
Na zmenu farebného odtieňa a štruktúry povrchu z dôvodu poveternostných vplyvov a vplyvom životného
prostredia nemožno uplatňovať záruku. Technická funkčnosť je zaručená.
Pri nepriaznivých podmienkach (napr. zatienená stena prípadne blízkosť porastov) nemožno vylúčiť tvorbu
mikroorganizmov, napr. rias na povrchu, čo nie je dôvod na reklamáciu. Pred spracovaním dôkladne premiešať.
Nespracovávať pri priamom slnečnom žiarení. Nepoužívať na podkladoch, vystavených trvalej vlhkosti a
na garážové podlahy. Taktiež nevhodný na silne namáhaných podlahách (napr. v podzemných garážach,
skladiskách atď). Nepoužívať na natieranie eternitových strešných plôch. Len pre použitie, ktoré je v súlade
so stanoveným účelom. Počas spracovávania vo vnútorných priestoroch (interiéroch) a po ňom, je potrebné
zabezpečiť dostatočné odvetranie. Uskladniť mimo dosah detí. Dbať na to, aby sa nevdychoval aerosol
(rozstrek). Pri kontakte s očami a pokožkou, tieto ihneď dôkladne opláchnuť vodou. Nedopustiť, aby sa farba
dostala do kanalizácie, vodných tokov a do zeme. Očistenie náradia je potrebné urobiť vodou a mydlom hneď
po použití. Len úplne (bezo zvyšku) vyprázdnené obaly dávať recyklovať. Tekuté zvyšky materiálu odovzdať
v zberni pre staré laky.
Je nutné dodržiavať bežné ochranné opatrenia.
BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com
Zákaznícky servis:
T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
Internet: www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis
T 0918 111 918
T 0918 444 918
T 0903 400 851
T 0910 908 590
T 0903 776 800
T 0905 209 208
T 0903 621 456
T 0911 707 911
T 0903 847 822

Bratislava I.– V.
Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Pezinok,Senec, Šaľa
Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Piešťany, Senica, Skalica
Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Martin, Námestovo, Považská Bystrica, Ružomberok, Turčianske
Teplice, Tvrdošín
Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom,Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš,
Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
Košice I.–IV., Košice–okolie, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Sobrance, Snina, Stropkov,
Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným
znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo.
Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.
Vydané: marec 2009
Novým vydaním stráca staré platnosť.

