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LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV 
 
PINTY PLUS magnetická farba v spreji 
 
1.  Popis: 
Pinty Plus Art & Craft HOLD MAGNETS PAINT je matný rýchlo schnúca akrylová 
magnetická farba v spreji. Umožňuje po nanesení pripnutie magnetov na akýkoľvek 
povrch. 
 
2.  Vlastnosti: 
• Dobrá priľnavosť 
• Vysoká krycia schopnosť 
• Dobré svetlostálosť 
• Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom 
• Veľká tvrdosť a pružnosť 
• Veľmi jednoduchá aplikácia 
 
3.  Odporúčané použitie: 
Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. Pomocou tejto farby môžete odložiť pripínačky 
alebo lepiace pásky a upevňovať obrázky pomocou magnetov bez poškodenia povrchu. 
Len s 2 vrstvami farby a niekoľkými magnetmi budete môcť zavesiť fotografie, plány 
alebo náčrty, či pomôcť deťom s učením pomocou magnetických písmen alebo sa s nimi 
zabaviť. 
 
4.  Vyhotovenie: 
Farba: čierna matná 
Balenie: 520 cm3/400 ml 
 
5.  Technická charakteristika: 
Báza      termoplastická akrylová živica 
Pigmenty     svetlostále pigmenty 
Rozpúšťadlá     arómaty a ketóny 
Hnacia látka      Uhľovodíky bohaté na C3 a C4 
Hustota      1,37 ± 0,02 g/cm3  
Viskozita     18-20 sek. (Ford cup ø4mm / 20oC) 
Obsah sušiny hmotnostne v %  38 ± 1 % (teoretická hodnota) 
VOC      568 ±10 g/l 
Lesk pri 60o     ˂5 
Výdatnosť     400 ml: 2m2 v závislosti od podkladu 
Schnutie     Na dotyk: 10 min 
      Úplne: 15 min 
      Pre ďalšiu vrstvu: po 5min 
Teplota pre aplikáciu    od 10 do 35 ºC 
Odolnosť farby voči teplu    Odporúčaná až do 90 ºC 
Horľavosť     Extrémne horľavá 
Tlak:      3-4 bary pri 20 ºC 
       6-7 barov pri 50 ºC 
Životnosť produktu    > 3 roky 
 
6.  Pokyny: 
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Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok a 
striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Medzi 
jednotlivými vrstvami počkajte pár minút. Pre dosiahnutie hladkého a rovnomerného 
povrchu nanášajte viac tenkých vrstiev, nie jednu hrubú. Na konci aplikácie preklopte 
plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn. 
 
7.  Bezpečnosť 
Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia 
dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov. 
 
Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného 
v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom 
na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, 
nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú  správne. 
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