
      

             Technický list 
 

 

       SLOVAKRYL  PROFI   MAT 
 

 

PND 01 - 3035 - 09 S 

JK 246 238 08 0...      

 

 

Zloženie: Slovakryl PROFI  MAT je zmes pigmentov a plnidiel dispergovaných v roztoku 

akrylátovej vodouriediteľnej disperzie s prídavkom aditív. 

 

Použitie: Slovakryl PROFI MAT sa používa k povrchovej úprave pre vnútorné a vonkajšie 

nátery dreva, drevovláknitých a drevotrieskových dosiek, lepenky, omietky, betón, 

kovu a pod. Vyznačuje sa výbornou roztierateľnosťou na povrchu, nízkou dobou 

schnutia a vysokou kryvosťou. Je vhodný na nátery okien, dverí, zárubní, zábradlí, 

dreveného nábytku, detského nábytku a hračiek 

                                    Slovakryl PROFI MAT spĺňa európsku normu pre povrchovú úpravu  

                                    hračiek EN 71-3 a podľa protokolu o posúdení bezpečnosti je vhodný aj na  

                                    styk so suchými potravinami. 

 

Návod na použitie: Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené a zbavené nečistôt. 

Drevo a drevené materiály  doporučujeme pred použitím vrchného náteru ošetriť 

náterom Slovakryl extra základ (alebo Slovakryl PROFI MAT– nariedeným vodou 

v pomere 1 diel vody a 3 diely náteru) a po zaschnutí prebrúsiť brúsnym papierom 

č. 120-180.  

Kovové predmety je potrebné ošetriť vhodným antikoróznym prípravkom a  

nechať zaschnúť.  

Betónový podklad (dostatočne vyzretý, pevný a nedrobivý) natrieť náterom 

Slovakryl PROFI – nariedeným vodou v pomere 1 : 1 a nechať zaschnúť. 

Staré nátery, ktoré pevne držia na podklade je potrebné očistiť, prebrúsiť a  

odmastiť . Nátery zo zlou priľnavosťou je potrebné odstrániť až na podklad. 

Interval medzi jednotlivými nátermi by mal byť 4-6 hod. pri teplote 20-25 °C 

Aplikuje sa 2-3 nátery, prípadne podľa potreby. Nízka teplota a vysoká relatívna  

vlhkosť spomaľujú zasychanie.  

Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod + 10 °C . 

Pred použitím obsah dôkladne premiešajte a pri natieraní väčších plôch 

zjednoťte odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov.  

Použité pomôcky ihneď umyte vodou. 

 

Farebné odtiene:       Slovakryl PROFI MAT  sa vyrába v jednej akosti a v nenormalizovaných  

odtieňoch: 0100 – biely, 0605 – béžový, 0620 – žltý, 0660- oker, 0750-  

oranžový, 0815 –červený, 0220 – svetlohnedý, 0240 – tmavohnedý, 

 0551- tmavozelený, 0111 – šedý, 0440 – modrý, 0199 – čierny.  

 

Riedenie:  Vodou. 

 

Výdatnosť:  6 ÷ 9 m
2 
/ kg na jednu vrstvu 
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Technické údaje: Vlastnosti  v  kvapalnom  stave 

Vzhľad : farebná homogénna suspenzia, je dovolená tvorba rozmiešateľnej 

usadeniny, oddelenie pojiva.  

Výtokový čas F6, (23 °C/50 %RV):        min. 50 s 

Obsah neprchavých zložiek, (1 hod. / 125°C / 1g):  min. 40 % 

 

Vlastnosti pri zasychaní 

Zasychanie bez otisku      max.6 hod/200g 

 

Vlastnosti zaschnutého náteru 

Vzhľad: hladký, zliaty, matný 

Kryvosť:       stupeň  1 -2 

Zlievateľnosť:       stupeň  1  

Roztierateľnosť:      stupeň  1          

 

   Iné vlastnosti 

Hustota  ( 20 
o
C):      min. 1,20 g.cm

-3
 

 

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby 

 

Horľavosť:  Slovakryl PROFI MAT  nie je horľavá kvapalina. 

 

 

 

 

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / S – viet a Skladovania 

sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ). 

 

 

 

 

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o 

súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky 

faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu 

údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“ 
 


