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Názov výrobku:    FLUORESCENT by DECO COLOR®   
     aerosol line  
Zaradenie výrobku:   akrylové špeciálne farby
Stručný popis výrobku:  vysoký obsah fluorescenčných pigmentov

Použitie: Akrylový lak s vysokým obsahom fluorescenčných pig-
mentov, ktoré intenzívne zvýrazňujú farbu podkladu a odrážajú 
svetlo. Určené na maľovanie nápisov a výstražných značiek na 
nebezpečných miestacj na zdôraznenie ich viditeľnosti. Používa sa 
pri geodetických a lesníckych prácach, v doprave, priemysle ako 
aj pri dekoračných prácach, ako je napr. floristika - na suché a 
živé kvety. Pozor: Fluorescenčná farba nie je fosforeskujúca farba 
(nesvieti v tme).

Odtiene: 

Riedidlo: neriedi sa

Nanášanie: striekaním 

Výdatnosť: 1,5-2m 2 / balenie v jednej vrstve podľa nasiakavosti a 
štruktúry podkladu, aplikačnej techniky, hrúbky nanesenej vrstvy a 
ďalších faktorov.

Vlastnosti: 
Vlastnosť odrazu svetla a krytie lakovaného povrchu - závisí od 
použitia bieleho základného náteru. 
Obmedzená odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vply-
vom. Aplikácia číreho laku výrazne zlepšuje odolnosť voči povet-
ernostným vplyvom. 
Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. 
Používa hnacie plyny bez CFC 

Fyzikálne vlastnosti: 
Objem 400 ml
Základ akrylová živica
Aplikačná teplota 15-25 ° C
Doba schnutia 10-15 minút 
Suchý na prach 20-30 min 
Suchý na dotyk 18-24 hodín 
Vysoká teplotná odolnosť do 100°C
Dobrá odolnosť voči benzínu 
Obmedzená odolnosť voči alkoholu 
Použitie podkladových náterov je nevyhnutné - pre zvýšenie inten-
zity odrazivosti farby, DECO COLOR akrylový sprej v bielej farbe 

Podklad: Príprava podkladu je veľmi dôležitá činnosť ovplyvňujúca 
kvalitu a trvanlivosť laku. Všeobecné pravidlo, ktoré platí pre všet-
ky druhy výrobkov pripravených na maľovanie, je v prvom rade: 
obrúsiť, vysušiť a odmastiť. Po zaschnutí napenetrovaného povrchu 
je potrebné ho jemne prebrúsiť jemným brúsnym papierom. Po-
zor: Na zlepšenie efektu výrobca odporúča použiť bielu akrylovú 
základnú farbu. Pre dlhodobú stabilitu náter po zaschnutí prekryte 
bezfarebným akrylovým lakom od DECO COLOR.

Príklad aplikačného postupu:
Najlepšie je maľovať pri teplote 15-25°C [optimálna teplota pre 
dobré zaschnutie farby]. Nezabudnite, že doba schnutia laku 
závisí aj od vlhkosti vzduchu a hustoty samotnej farby. Maľovanie 
v interiéri by sa malo vykonávať v dobre vetraných miestnostiach. 
Pred prvým použitím nádobu pretrepte po dobu jednej minúty, 
aby oceľová guľôčka vnútri čo najlepšie premiešala farbu. Potom 
urobte skúšobný nástrek. Naneste lak niekoľkokrát v tenkých vrst-
vách (nie v jednej hrubej) vo vzdialenosti 25-30 cm od lakovaného 
povrchu. Po nanesení každej vrstvy počkajte niekoľko minút. Po 
dokončení vyčistite trysku. Obráťte nádobu hore dnom a stlačte 
trysku na približne 3 sekundy, predídete tak zaschnutiu farby v trys-
kách spreja.

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov a obsah VOC sú 
uvedené na obale tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickom 
liste sú údajmi orientačnými. Odporúčame odskúšať výrobok pre konkrét-
nu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť 
spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických 
a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktu-
alizované verzie technických listov sú na vyžiadanie k dispozícii u výrobcu.
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