
PRIESVITNÝ OCHRANNÝ PROSTRIEDOK 

kód 186N001

PRORAME 

POPIS
 
PRORAME je priesvitný, pololesklý ochranný prostriedok,
ktorý vďaka svojmu zloženiu na báze akrylových živíc,
rozpustených v rozpúšťadle, a pasivačného prostriedku pre
meď chráni medené povrchy pred oxidáciou (napr.
odkvapy), pričom bráni tvorbe charakteristických a
neestetických zelenkavých škvŕn, ktoré sa prenášajú aj na
povrchy múru v kontakte.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Použiteľný na povrchy z medi.
Určený aj pre ochranu remeselných výrobkov zo železa a
mosadze v interiéri.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Povaha pojiva: akrylové polyméry
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 0,90 ± 0,05 kg/l
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 570 ± 50 cps
(rotačný viskozimeter Rotothinner pri 25 °C)
- Lesk UNI EN ISO 2813: 45 ± 5 uhol snímania 60°
- Zasychanie (25 °C, 65% relatívna vlhkosť): 1 hodina na
dotyk; možnosť nanesenia ďalšej vrstvy nie skôr ako 24
hodín po prvej aplikácii.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy z medi:
- Zabezpečiť starostlivú prípravu podkladu pomocou
kefovania, odmastenia a vyčistenia vhodným chemickým
čistiacim prostriedkom tak, aby sa odstránila každá stopa
oxidácie a/alebo uhličitanov.
- Na suchý podklad naniesť 2 vrstvy PRORAME podľa
uvedených spôsobov.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Podmienky prostredia a podkladu: 
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C 
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
Suchý podklad.
- Náradie: štetec, vlnený valček s krátkym vlasom.
- Pre nanášanie štetcom a valčekom je produkt pripravený
na použitie.
- Aplikáciu striekaním je možné robiť výlučne v rámci
činností podliehajúcich opatreniam povolenia vypúšťania
emisií do ovzdušia (článok 267 a ďalej Legisl. dekrétu č.
152/2006), riedením na 10-20 % so Dil. per Smalti Rapidi
5070712. 
- Bežne sa aplikuje v jednej vrstve. Po 24 hodinách je
možné naniesť druhú vrstvu, aby sa zabezpečilo úplné
pokrytie podkladu.
- Čistenie náradia sa vykonáva hneď po použití Dil. per
Smalti Rapidi 5070712. 
- Približná výdatnosť: 8-10 m2/l na vrstvu.
NANESENIE ĎALŠÍCH NÁTEROV:
Na PRORAME nenanášajte ďalšie nátery so syntetickými
lakmi, aby sa zabránilo odlupovaniu.
 
 

ZAFARBENIE
 
Produkt sa dodáva priesvitný.
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/i: jednozložkové nátery s vysokými charakteristikami
(zr): 500 g/l (2010)
Obsahuje max: 500 g/l VOC
 
Horľavý
Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po
použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne
vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
Priesvitný ochranný prostriedok na medené povrchy.
Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, satinovaného
náteru PRORAME kód 186N001, na báze akrylových
polymérov v rozpúšťadle, ako základný náter s minimálnou
spotrebou 200 ml/m2.
Dodávka a pokládka materiálu € ................. na m2.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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