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VLASTNOSTI

• Hladký vzhľad, výborná priľnavosť

• Ľahká aplikácia bez použitia základnej farby

• Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom a mechanickému namáhaniu

• Rýchloschnúca a bez zápachu

POUŽITIE

Vodou riediteľná akrylátová farba určená na nové aj renovačné 
vrchné nátery plastov najmä ABS, tvrdého PVC a umakartu v inte-
riéri aj exteriéri. Na plasty neurčitého zloženia ako recykláty, mäk-
čené plasty a rôzne laminované povrchy je potrebné priľnavosť 
vopred odskúšať. Farba je ideálna na nátery plastových okien, 
potrubí, elektrikárskych líšt, plastového nábytku a pod. Náter má 
vysoký lesk a je odolný voči UV žiareniu, rýchlo schne, nežltne, 
nelepí ani pri vysokej teplote, nešpiní sa a je odolný voči zlepeniu 
pri náteroch okien. Vysoká mechanická odolnosť, veľmi dobrá 
krycia schopnosť a výdatnosť náteru, stálosť farebných odtieňov, 
umývateľnosť a jednoduchá aplikácia sú ďalšou prednosťou, 
ktoré umožňujú rozsiahle univerzálne použitie náteru.
Farbu je možné použiť aj na nátery dreva, vrchné nátery kovov a 
ďalšie materiály. Nie je však vhodná na nátery PE, PP a teflónu. 
Receptúra je vysoko odolná voči poveternosti.

PRÍPRAVA PODKLADU 

Všetky podklady musia byť pevné, bezprašné suché, hladké, čisté, 
zbavené vosku a mastnôt. 
Plasty – povrch musí byť očistený a odmastený, prípadne 
obrúsený jemným brúsnym papierom č. 400. Je potrebné očistiť 
povrch plastu aj po odstránení ochrannej fólie, prípadne ho 
jemne obrúsiť pre dokonalé odstránenie zvyškov lepiacej vrstvy. 
Staré nátery – dobre priľnavé nátery sa očistia, odmastia, 
vybrúsia jemným brúsnym papierom č. 400. Zle priľnavé nátery 
sa odstránia až na podklad a ďalej sa upravia podľa vyššie 
uvedených pokynov.

APLIKÁCIA

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte. Neriedenú farbu 
aplikujte na dokonale očistený podklad v 1 – 2 vrstvách v intervale 
4 – 6 hodín na použitie v interiéri. Na nátery plastov v exteriéri 
odporúčame aplikáciu v 2 – 3 vrstvách. Teplota podkladu a okolia 
nesmie klesnúť pod 10°C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala 
byť vyššia než 75 %. Aplikačné náradie a pomôcky je potrebné po 
skončení práce ihneď umyť vodou.

DOBA SCHNUTIA

4 - 6 hod. pri teplote 20°C. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu 
spomaľujú zasychanie. 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. 
Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade 
zasiahnutia vymývajte 10–15 minút prúdom vody. Pri náhodnom 
požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P101 Ak je potrebná lekár-
ska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Obsahu-
je 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Poly(oxy-1,2-ethanediyl) a reakčnú 
zmes: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC č. 247-500-7] a 
2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on [EC č. 220-239-6] (3:1). ). 
Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť 
kartu bezpečnostných údajov. Náter nie je určený pre priamy 
kontakt s potravinami a pitnou vodou. Pri zachovaní bežných 
pravidiel osobnej hygieny náter nepredstavuje žiadne riziko. 

EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE A SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote 
+5 až + 35 °C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte. 
Prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. 
Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvo-
renom obale minimálne do dátumu uvedenom na obale.
Zvyšky výrobku: O 08 01 12  Odpadové farby a laky iné ako 
uvedené v 08 01 11.  Obaly čisté: O15 01 06 Zmiešané obaly. 
Obal je úplne recyklovateľný. Použitý a riadne vyprázdnený obal 
odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.
Chráňte pred mrazom!

RIEDITEĽNÁ

JEDNODUCHÁ 
APLIKÁCIA

VÝBORNÁ KRYCIA 
SCHOPNOSŤ

ODOLNOSŤ VOČI 
POVETERNOSTI

INFORMÁCIE O PRODUKTE
Balenie 0,7 kg
Farebné odtiene: 0100 – biely, 
 0245– tmavý hnedý
Konečný vzhľad: lesklý
Výdatnosť: 7 – 9 m²/kg v 1 vrstve 
Doba spotreby: 2,5 roka

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hustota produktu: 1,2 g.cm-3

Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 45 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: 0,03 kg/kg produktu
Obsah VOC: A/d, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je: 
 130g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 
 130 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

INFOLINKA SK: 0800 700 001 www.balakryl.sk

DISTRIBÚTOR SR:
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 010 01 Žilina
Slovenská republika
balakryl@ppg.com

VÝROBCA:
TRILAK Festékgyártó Kft.
Grassalkovich u.4,
1238 Budapešť, Maďarsko

PRIATEĽSKÉ K ĽUĎOM, ZVIERATÁM A RASTLINÁM

NEOBSAHUJÚ ŤAŽKÉ KOVY

ÚPLNE RECYKLOVATEĽNÝ OBAL

RIEDITEĽNÉ VODOU


