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TECHNICKÝ   LIST 

RENOLAST NOVÝ           Asfaltohliníková náterová hmota

Popis:
Náterová látka na báze asfaltového laku v organickom rozpúšťadle s prídavkom hliníkového pigmentu.

Farebné odtiene:
Vyrába sa len v jednom odtieni – striebristý STN 9110 resp. RAL 9006

Použitie:
Používa sa ako reflexná izolačná náterová látka na povrchovú úpravu strešnej krytiny na báze bitumenov a plechu, na 
nátery muriva, betónu, dreva a niektorých plastických látok, kde sa okrem izolačného a konzervačného účinku 
požaduje i odrážanie slnečných lúčov. Tým sa znižuje povrchová teplota natretých plôch, podstrešných a vnútorných 
priestorov.
Náterová hmota nie je vhodná na nátery povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami, pitnou a úžitkovou vodou a
krmovinami.
Pred použitím obsah dôkladne premiešajte !

Riedenie:
Výrobok sa dodáva v konzistencii na priame použitie, neriedi sa.
Pomôcky možno očistiť riedidlom do syntetických alebo olejovo-syntetických NL.

Nanášanie:
Štetcom, kefou, striekaním, valčekom.

Vlastnosti náterovej hmoty:

hustota (g / cm3) 0,880
obsah organických rozpúšťadiel ( kg / kg výrobku ) 0,489 - 0,582
obsah celkového organického uhlíka ( kg / kg výrobku ) 0,425 - 0,506
obsah neprchavých látok - sušina   ( % ) min. 42
VOC    ( g/l)   440       /limit 600/

Výdatnosť: 8 až 10 m²/kg

Príklad náterového postupu:
-nanáša sa na suchý a očistený podklad
-na bitumenové podklady možno naniesť priamo, prípadne staršie ošetriť najskôr      
 penetračným náterom, napr.: PENETRAN
-plechové podklady môžu byť ošetrené základným alebo vrchným náterom

Balenie: 3kg, 7kg, 16kg, 35kg, sudy

Záručná doba: 24 mesiacov 
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Skladovanie : 
Skladujte pri teplote +5 až +25°C. Chráňte pred priamym slnkom a zvýšenými teplotami.

Výrobok je horľavou kvapalinou II. triedy nebezpečnosti.
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