GLOBAL ULTRA GL 25 SATINATO
URETÁNOVÝ EMAIL NA OCHRANU PROTI RZI - LINIE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ – SATÉNOVÝ
Serie 224
POPIS
Uretánový-alkydový email s rozpouštědlem, určený pro exteriéry a
interiéry. Je určen především pro profesionální použití. Krycí
povrchová úprava pro dřevo, kov a jiné, předem připravené materiály.
Vyznačuje se antikorozivním efektem, vhodným také pro použití jak
jediný přípravek na kovové povrchy. Dále se vyznačuje vysokou
ochranou podkladu, s mimořádně vysokou životností, díky technologii
HALS (Hindered Amine Light Stabilizer - světelný stabilizátor ze
stéricky stíněných aminů), který zpomaluje zhoršení jeho stavu,
způsobeno atmosférickými vlivy.
Je snadno použitelný a vyznačuje se vynikající plností a schopností
vytvoření vyrovnávací vrstvy. Rozsáhlá doba zpracovatelnosti při
aplikaci štětkou i válečkem. Je odolný vůči otěru a vůči nejběžnějším
čisticím prostředkům, používaným v domácnosti.

- Při aplikaci v exteriéru, na povrchy vystavené působení agresivního
prostředí, se doporučuje aplikovat 2 vrstvy přípravku proti rzi
SATURNO série 191 nebo PRIMER série 163. Po nejméně 16 hodinách
aplikujte 2 vrstvy přípravku GLOBAL ULTRA.
Povrchy z již lakovaného železného kovu:
- Odstraňte vrstvy odlupujících se starých nátěrů a přítomnou rez
mechanickým nebo manuálním očištěním a smirkovým papírem
obruste staré nátěry, dobře ukotvené k podkladu, kvůli jejich zdrsnění.
Pro odstranění rzi z těžko dosažitelných prostor použijte konvertor
RUGISTOP 5900100.
- Odstraňte prach z podkladu.
- Aplikujte 2 vrstvy přípravku GLOBAL ULTRA.

Je aplikovatelný na:

- V případě poškozeným povrchů se doporučuje úplně odstranit staré
nátěry a rez prostřednictvím pískování na stupeň SA2 1/2, nebo
použitím ODSTRAŇOVAČE LAKU SM10 5610014 a následným
důkladným mechanickým nebo manuálním očištěním.

Nové i staré, a předtím lakované, dřevěné povrchy; jako dveře, výplně
otvorů, soklové lišty, trámy, panely apod. (jakýkoli dřevěný výrobek,
který vyžaduje profesionální nebo kutilskou aplikaci nátěru).

- Povrchy pískované až po bílý kov musí být do 8 hodin pokryty dvěma
vrstvami přípravku proti rzi SATURNO série 191 nebo PRIMER série
163.

Nové, staré i předtím lakované povrchy ze železného kovu a ocelových
slitin, jako jsou brány, zábradlí, kovové výplně otvorů apod.

- Po nejméně 16 hodinách aplikujte 2 vrstvy přípravku GLOBAL ULTRA.

INFORMACE O POUŽITÍ

Povrchy z nového dřeva:
Pozinkované povrchy, plasty (PVC) nebo vhodně ošetřené lehké
slitiny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Obruste nasucho smirkovým papírem kvůli odstranění zvednutých
vláken;

- Druh pojiva: alkydové-uretánové pryskyřice

- Očistěte povrchy a odstraňte zbytky z obrábění a případnou
pryskyřici vhodným ředidlem;

- Objemová hmotnost podle UNI EN ISO 2811-1: 0,95-1,3 kg/l v
závislosti na barevných odstínech

- Zkontrolujte, zda dřevo není příliš vlhké;

- Lesk podle UNI EN ISO 2813: 25-30, úhel čtení 60°
- Schnutí (při 25 °C a 65% R.V.): 90 min mimo dosah prachu; na dotek
v průběhu 5 hodin; umožnění aplikace dalšího nátěru stejného
přípravku po nejméně 16 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Povrchy z železného kovu, který nebyl nikdy předtím lakován:
- Odstraňte případnou přítomnost kompaktního a přilnavého kalamínu
a jakékoli stopy rzi, a to pískováním typu dostupného v běžném prodeji
(stupeň SA2), nebo proveďte mechanické nebo manuální čištění. Pro
odstranění rzi z těžko dosažitelných prostor použijte konvertor
RUGISTOP 5900100.
- V případě nových povrchů, které se nevyznačují přítomností kalamínu
nebo rzi, stačí odmastit podklad mycím ředidlem.
- Oprašte povrch a ujistěte se, že podklad je dokonale suchý; poté
aplikujte 2 vrstvy přípravku GLOBAL ULTRA.

- Na měkkých a suchých dřevech, nebo na dřevech s nadměrnou
nasákavostí, aplikujte jednu vrstvu impregnačního přípravku
MARCONOL IMPREGNANTE série 843 a lehce obruste nasucho
smirkovým papírem.
- Pro zajištění větší plnosti krycí povrchové úpravy aplikujte 1-2 vrstvy
podkladového nátěru MARCONOL ORIENTALITE 1450519 a obruste jej
smirkovým papírem.
- Proveďte aplikaci přípravku GLOBAL ULTRA.
Povrchy z již lakovaného dřeva:
- Zkontrolujte stav starých nátěrů a odstraňte odlupující se a
nedokonale přiléhající části.
- Vyrovnejte nepravidelnosti podkladu. Otvory, praskliny a vady lze
ošetřit přípravkem TAMSTUCCO 9400006 pro dřevo v interiéru.
- Obruste smirkovým papírem a očistěte.
- Pro zajištění větší plnosti krycí povrchové úpravy aplikujte 1-2 vrstvy
podkladového nátěru MARCONOL ORIENTALITE 1450519 a obruste jej
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smirkovým papírem.
- Proveďte aplikaci přípravku GLOBAL ULTRA.
Pozinkované povrchy a povrchy z hliníku nebo lehkých slitin:
- Mechanickým nebo manuálním čištěním odstraňte případné stopy
oxidů.
- Proveďte důkladné odmaštění vhodnými alkalickými roztoky nebo
ředidlem.
- Odstraňte jakékoli stopy prachu a proveďte aplikaci univerzálního
antikorozivního podkladového přípravku PRIMER, kód 1630307 na
dokonale suchý podklad.
- Natřete přípravkem GLOBAL ULTRA.
Povrchy z plastu (PVC):

- Orientační spotřeba: 6-7 m²/l ve 2 vrstvách, odpovídajících tloušťce
suché vrstvy 60 mikronů.

ZABARVENÍ
Přípravek je dodáván v barvách palety barev a lze jej zabarvit
prostřednictvím systému odstínů barevné škály.
V případě použití odlišné výroby barevného přípravku nebo
dokončovacích prací s přípravkem připraveným podle barevné škály,
se doporučuje jednotlivé přípravky vzájemně promíchat, aby se
zabránilo mírným rozdílům v barevných odstínech.

SKLADOVÁNÍ
Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 3 roků od data výroby, pokud byl
uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v
odpovídajících teplotních podmínkách.

- Obruste povrch smirkovým papírem kvůli jeho jemnému zdrsnění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Odmastěte podklad vhodným ředidlem a očistěte jej.

Hraniční hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)

- Aplikujte jednu vrstvu univerzálního podkladového přípravku PRIMER
1630307;

Kat. A/i: jednosložkové nátěry (základ rozpouštědlo): 500 g/l (2010)

- Po nejméně 12 hodinách aplikujte na dokonale očištěný a suchý
povrch 2 vrstvy přípravku GLOBAL ULTRA. Na jiných plastových
materiálech než PVC je vhodné zkontrolovat přilnavost prostřednictvím
praktických zkoušek na specifickém povrchu.

NÁVOD K POUŽITÍ
- Podmínky prostředí a podkladu:

Obsahuje max: 500 g/l VOC.

Hořlavá.
Výrobek musí být používán dle platných hygienických a
bezpečnostních norem. Po použití nerozhazovat obaly po okolí, zbytky
nechat dobře vyschnout a zpracovat jako speciální odpad.

Teplota prostředí: min. +8 °C / max. +35 °C.

HESLO TEXTU

Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.

Uretánový email na ochranu proti rzi, určený pro exteriéry i pro
interiéry.

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C.
Vlhkost podkladu: < 10 %
- Vyhněte se aplikacím za přítomnosti povrchového kondenzátu nebo
za působení přímého slunečního záření.
- Nářadí: štětka, vlněný váleček s krátkým vlasem, stříkací výbava.
- Před ředěním přípravek důkladně promíchejte.
- Ředidlo: Acquaragia 5200010 nebo Dil. Sintetico 5210011.

Aplikace syntetického emailu GLOBAL ULTRA GL 25 SATINATO, série
224, s obsahem alkydových-uretánových pryskyřic s antikorozivním
účinkem, nejméně ve 2 vrstvách, pro exteriéry/interiéry, na již
připravené povrchy, s minimální spotřebou 100 ml/m².
Dodání a aplikace materiálu: ................. € za m².
Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informace uvedené v tomhle technickém
listu, odpovídají nejlepším zkušenostem, technickým a vědeckým poznáním. V
každém případě však není odpovědny za dosažený výsledek, protože podmínky
při aplikaci jsou mimo kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost
výrobku u každého specifického případu. Tento technický list anuluje a nahrazuje
jakýkoli předchozí list +39 0418520527.

- Ředění: 3-5 % pro aplikace štětkou a válečkem; 10 % pro aplikace
nastříkáním.
- Počet vrstev: 2
- Použité nářadí je třeba očistit přípravkem Acquaragia 5200010 nebo
Dil. Sintetico 5210011, a to ihned po použití.
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