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Názov výrobku:    FLUOMARKER by DECO COLOR®   
     aerosol line  
Zaradenie výrobku:   akrylové špeciálne farby
Stručný popis výrobku:  profesionálny značkovač pre zememeračstvo, 
     stavebníctvo, lesníctvo a priemysel

Podklad: Keď používate Fluomarker ako značkovač, nie je potre-
bný základný náter. Pozor: pri natieraní väčších plôch (nielen na 
značenie) použite biely základný náter na získanie intenzívnejšej 
farby a dodatočnú ochranu zabezpečíte s bezfarebným lakom 
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 
by sa malo vykonávať vo vetraných miestnostiach. Pred prvým 
použitím pretrepte nádobu asi 3 minúty, čím sa zabezpečí správne 
premiešanie farby vďaka zabudovanej oceľovej guľôčke. Potom 
urobte skúšobný nástrek. Naneste lak niekoľkokrát v tenkých vrst-
vách (nie v jednej hrubej) zo vzdialenosti 25-30 cm od lakovaného 
povrchu. Po nanesenie každej vrstvy počkajte niekoľko minút.

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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Použitie: Profesionálny značkovač pre zememeračstvo, staveb-
níctvo a lesníctvo. Ideálne pre prácu na povrchoch: asfalt, drevo, 
kov, betón, sklo, kameň a tiež priamo na zem v náročných pod-
mienkach Použitie v stavebníctve, pri výstavbe ciest a diaľnic, na
elektrické vedenie, plynové a vodovodné potrubia, stavebné 
práce, geodetické práce, povrchové, archeologické, skladové, 
na označovanie nebezpečných miest, na práce súvisiace s ar-
chitektúrou zelených plôch, pre prácu v lesnom hospodárstve a 
ťažbu dreva.

Odtiene: 

Riedidlo: neriedi sa

Nanášanie: striekaním 

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

Vlastnosti: 
360° rozprašovacia tryska, ktorá umožňuje aplikáciu v akejkoľvek 
polohe
Ergonomická hlava
Veľmi dobré krytie lakovaného povrchu
Odolnosť voči poveternostným vplyvom
8 najobľúbenejších odtieňov
Pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Fyzikálne vlastnosti: 
Objem 500 ml
Základ modifikovaná alkydová živica
Lesklý odtieň povrchu
Aplikačná teplota 15-25 ° C
Doba schnutia 10-15 minút 
Suchý na prach 30-40 min 
Suchý na dotyk 24 hodín 
Vysoká teplotná odolnosť do 130°C
Dobrá odolnosť voči benzínu 
Obmedzená odolnosť voči alkoholu 
Použitie podkladových náterov nie je potrebné


