
SPRAY ANTYPO LIZGOWY 2400 

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ 

OPIS 
Spray Antypo lizgowy2400 bazuj  na szybko schn cym modyfikowanym oleju alkidowym. 
Kolorowe produkty oparte s  na pigmentach wolnych od o owiu i chromianów oraz zawieraj  specjalny 
dodatek antypo lizgowy. 

ZALECENIA STOSOWANIA 
RO Spray Antypo lizgowy 2400 nale y stosowa  na powierzchnie metalowe, betonowe, ceramiczne i 
drewniane lub odpowiednio przygotowane malowane pod a. Stal nale y zagruntowa  Podk adami 
Antykorozyjnymi w Spray'u 2169 lub 2182. 

RO Spray Antypo lizgowy 2400 jest przeznaczony do drobnych prac konserwacyjnych lub do retuszu. 
RO Spray Antypo lizgowy 2400 powinien by  stosowany wewn trz lub na zewn trz w przemy le lekkim 
gdzie wymagane s  antypo lizgowe w ciwo ci. 

DANE TECHNICZNE 
Wygl d: 
Kolor: 
Paliwo: 
Zawarto  substancji lotnych: 
Zalecana grubo  warstwy: 

Satynowy. 
PATRZ: karta kolorów. 
Butan / propan. 
524-538 g/l 
25 µm suchej odpowiada rednio 100 µm mokrej. 

Czas schni cia w temp. 20°C, wilgotno : 50% 
- Dla dotyku:20 min. 
- Dla u ytkowania:60 min. 
- Dla ponownego malowania: Po 1 godz. 
- Pe na trwa :7 dni 

Odporno  na wysokie temp. 100°C (suche ciep o), powy ej 65°C mog  pojawia  si  odbarwienia. 

WYDAJNO  
Teoretyczna: 
Praktyczna: 

2,5m2
 na spray 25 µm suchej warstwy. 

Wydajno  praktyczna zale y od wielu czynników takich jak porowato  i 
pofa dowanie pod a i straty materia u podczas aplikacji. 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
Usun  brud, oleje, rdz  i wszelkie inne zanieczyszczenia za pomoc  odpowiednich rodków. Piaskowanie 
nienaruszonej pow oki zapewni prawid ow  przyczepno . Powierzchnia musi by  czysta i sucha podczas 
nak adania. 



 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 
Zdj  pokryw . Wstrz sa  energetycznie co najmniej przez minut , po mieszaniu jest s yszalny grzechot 
kulki. Podczas u ytkowania cz sto potrz sa . Mo na trzyma  ok. 25 cm od powierzchni. U ywaj ruszaj c w 

 i z powrotem utrzymuj c ruch równoleg y do powierzchni. Upewnij si , e jest podczas naciskania 
przycisku sprayu puszka jest w ruchu, aby unikn  wycieków i zacieków. Zastosuj kilka cienkich warstw w 
odst pach kilku minut do uzyskania odpowiedniej grubo ci pow oki. Po u yciu odwró  spray do góry nogami 
i naci nij spust na 2-3 sekund do oczyszczenia zaworu. 

WARUNKI APLIKACJI 
Dla dobrego rezultatu wilgotno  wzgl dna musi by  ni sza od 85%, a temperatura pod a mo e by  
powy ej 10°C. 

UWAGI 
Nie stosowa  w pomieszczeniach wilgotnych takich jak azienki i na pod ach, które s  regularnie w 
kontakcie z wod . 

WARUNKI BEZPIECZE STWA 
Zapoznaj si  z danymi technicznymi i informacjami o bezpiecze stwie dost pnymi na puszce i ulotce. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
3 lata od daty produkcji w zamkni tych puszkach, je li s  przechowywane w suchych i dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, nie nara one bezpo rednio na promieniowanie s oneczne, a temperatura 
wynosi mi dzy 5°C a 35°C. 


