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AC318
ZNAČKOVACÍ BARVA
(MARKER SPRAY)

řady EUROSPRAY
Barevné odstíny: V odstínech dle platné ceníkové nabídky.
Použití: EUROSPRAY ZNAČKOVACÍ BARVA je rychleschnoucí (matná) barva pro značení na
zdivu, podlahách, asfaltu, betonu a dřevě. ZNAČKOVACÍ BARVA vykazuje vysokou
odolnost vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. ZNAČKOVACÍ BARVA se nabízí ve
standardních barevných a fluorescentních odstínech. Barva uzávěru imituje barvu obsahu.
Výrobek lze použít i v poloze dnem vzhůru, protože je vybaven speciálním ventilem.
Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové
úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani
k nátěrům dětského nábytku a hraček.
Příprava podkladu: Povrch musí být čistý a suchý. V případě potřeby zakryjte všechna místa, která
nejsou určena k nástřiku.
Návod k použití: Před prací obsah dózy silně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty od chvíle, kdy
uslyšíte zvuk mísících kuliček uvnitř obalu a krátce prostříkněte. Práci se sprejem si nejdříve
vyzkoušejte. Optimální teplota podkladu a okolí je 10-25 °C. Doporučujeme stříkat ze
vzdálenosti 25-30 cm od povrchu v několika tenkých vrstvách rovnoměrným křížovým
nástřikem. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání
nátěru. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z
ventilku. Pokud se ventil během aplikace ucpe, odstraňte trysku a vyčistěte jej. K čištění
nepoužívejte špendlík, ani jiné ostré předměty.
Balení: Dle aktuální nabídky, 500 ml a 600 ml.
Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.
Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě
určeném obcí.
Klasifikace výrobku:
Signální slovo: nebezpečí
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může
roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo
závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.
„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového
systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou
kvalitu povrchové úpravy.
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného
technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po
spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů
v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“
„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších
vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní
smlouvy.“
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