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     MAX COLOR- Barva na kůži 
0006101 
0006102 
0006103 

 
 
 

POPIS VÝROBKU:  
 
Pro kožené povrchy. 
 
PŘEDNOSTI VÝROBKU:  
           
                                                       - Jednoduchá aplikace 
                                                       - Rychleschnoucí 
                                                       - Odolná vůči povětrnostním vlivům 
                                              
 
ZPRACOVÁNÍ: 

 
Bezpečnostní opatření: 
                                   

  
 
V případě potřeby použít osobní ochranné prostředky.  
Typ polomasky: A2/P2, Ochranné rukavice  např. Latex nebo Nitril. 
                                                                                                       
Příprava podkladu:  
                         
              Důkladně odmastit a očistit.  
              Lakování pouze na suché a bezprašné podklady. 
 
 
Před použitím: 
                                                 
                             Před použitím nádobu důkladně protřepat minimálně 2 min. 
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Vzdálenost od stříkaného předmětu: 
  
              
              10 – 15 cm dle konkrétních podmínek  
 
 
Nástřik: 
                                                          
                             Na 1 nástřik křížovým způsobem:                                             
                             cca 20 µm při 20 °C.  

                                                                                                                                           
 
Schnutí: 
 
             Uvedená doba schnutí je určena pro  
             1 vrstvu nástřiku při teplotě 20 °C.                                                                        

            Proti prachu: po 5 min. 
            Na dotek: po 35 min. 
            Proschlá: po 4 hod. 

 
Po použití: 
 
            Nádobu po použití otočit dnem vzhůru a   
              trysku zmáčknout tak dlouho, dokud   
              nevystupuje pouze vzduch bez barvy. 
 
Všechny ostatní povrchy, jako např. kámen, hlína, keramika, sklo, ratan / 
lýko, karton/papír musí být opatřena základní vrstvou belton universal. 
 
Likvidace:  
 
Zcela vyprázdněnou nádobu lze likvidovat nebo recyklovat jako kovový odpad. Nádoby 
se zbytky starých barev odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné 
odpady. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
Základní suroviny:        Na bázi PVC 
 
VOC:                             840g/l 
 
Obsah pevných látek:   cca. 13% v případě ředěné barvy bez hnacího plynu 
 
Úroveň lesku:                cca. 16 jednotek lesku při úhlu měření 85 ° 
 
Označení:                    viz. Bezpečnostní list 
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Skladování:                                  60 měsíců od data výroby/20°C 

                                                
Na suchém místě při teplotách mezi 15-25°C. Vlhkost 
nepřesahuje 60%. Dózu uchovávat ve svislé poloze, 
na suchém místě,   chránit proti chemickým a 
mechanickým vlivům. Je nutné dodržovat 
bezpečnostní upozornění na dóze,   stejně jako je 
třeba dodržovat zákonná ustanovení pro skladování 
a likvidaci. 

 
www.makocolor.cz 
 
Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a informují o našich produktech a jejich 
možných aplikacích. Proto by neměly být pokládány za záruku konkrétních vlastností produktu nebo jejich 
vhodnosti pro konkrétní aplikaci. Varování nacházející se na výrobku etikety musí být dodrženy. Všechna 
existující vlastnická práva musí být zohledněna. 
 


