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EVOLUTION NA VODNEJ BÁZE

Vodou riediteľný akrylátový sprej
,



EVOLUTION NA VODNEJ BÁZE

Lesklé farby RAL. Bez agresívnych rozpúšťadiel. Nízky zápach.
Odporúča sa pre všetky povrchy. Pre domáce a profesionálne aplikácie.

Hlavné charakteristiky: všestrannosť (možno ho použiť na akýkoľvek materiál a v širokej škále projektov) / jednoduchosť 
použitia (nie sú potrebné žiadne mimoriadne skúsenosti). Okrem toho ponúka vysokú odolnosť a priľnavosť a účinne chráni 
upravené predmety. Okrem farieb v odtieňoch RAL zahŕňa skupina EVOLUTION WATER-BASED aj bezfarebné laky 
(lesklý/matný) a základnú univerzálnu farbu. 

Farba na vodnej báze Pintyplus Evolution je vhodná na maľovanie hračiek, ako je certifikovaná podľa noriem EN 71 – 3:2019 + 
A1:2021 „Bezpečnosť hračiek“ a ASTM F963 – 17 „Štandardná špecifikácia bezpečnosti hračiek pre spotrebiteľov“.

APLIKÁCIE 
Ideálne na akýkoľvek povrch. Keďže je na vodnej báze, 
nepoškodí jemné materiály, pretože neobsahuje 
rozpúšťadlá. Ideálne pre prácu v priemyselných 
procesoch. Štandardné farby RAL pre bežné aplikácie a 
opravy v domácnosti. Ideálne aj v profesionálnej sfére. 
Môže byť použitý v interiéri aj exteriéri, pretože má 
vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom.

AKO NANÁŠAŤ
Povrch, ktorý sa má upraviť, musí byť čistý, suchý a 
zbavený akýchkoľvek nečistôt. Miešajte 1 minútu tak, aby 
bolo počuť hŕkanie miešacích guličiek (okrem lesklého 
laku, ktorý ich neobsahuje). Striekajte zo vzdialenosti 30 
cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a 
potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké 
vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby ste dosiahli 
rovnomerné pokrytie a zabránili stekaniu farby. Po 
dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, 
kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej 
upchatiu. 

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA: 
Balenie: 400ml.
Výdatnosť: 2 m
Zaschnutie na prach: 15 min.
Suché na dotyk: 1 hodina
Úplné vysušenie: 4 hodiny
Prelakovateľné: 15 min.
Tepelná odolnosť: 90ºC

TIPY: 
Pred nanesením farby odporúča naniesť predchádzajúcu 

vrstvu základného náteru Evolution, či už je povrch hladký, 

mierne porézny alebo veľmi porézny. Na predtým natreté 

povrchy a pred nanesením novej vrstvy farby odporúčame 
ľahké prebrúsenie, aby sa uľahčilo priľnutie k povrchu. V 

prípade, že nie je náter pevný, odstráňte ho brúsením 

alebo použite odstraňovač náterov, ako je náš Pintyplus 

Tech Paint Stripper.

LESKLÉ
ODTIENE

Lesklý
lak



EVOLUTION NA VODNEJ BÁZE

Základný náter na vodnej báze, ktorý zaisťuje dokonalú priľnavosť,
hladký povrch a vysokú odolnosť. Bez agresívnych rozpúšťadiel.

Veľmi nízky zápach.

MATNÉ
ODTIENE

METALICKÉ
ODTIENE

APLIKÁCIE
Ideálne  ako  základný  náter  akéhokoľvek  povrchu,  

vrátane  tých jemnejších,  ktoré  neznášajú pôsobenie  

agresívnych  rozpúšťadiel. Používa  sa  na  prekrytie  

pórov  na  veľmi  poréznych  povrchoch  a  na  

dosiahnutie  dobrej priľnavosti  hladké povrchy. 

Charakteristika:  priľnavosť, odolnosť,  ochranu,  hladký  

povrch  a  jednoduchosť  použitia.  Dôrazne sa  odporúča  

použiť  ho  na  akýkoľvek  povrch  pred  lakovaním  s 

Pintyplus  Evolution  na  vodnej  báze.

TECHNICKÉ  CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť: 400ml - 2m2
Vzhľad:  Mat
Povrchovo suchý: 15  minút.
Úplné suchý: 1  hod.
Prelakovateľné: 1  hod.
Skladovateľnosť:  10  rokov

AKO  POUŽIŤ:
Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek 

nečistôt. Nádobu miešajte 1 minútu tak, aby bolo počuť 

miešacie guličky. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, 

nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a 

potom vertikálne. Odporúča sa nanášať tenké vrstvy, aby 

ste dosiahli rovnomerné pokrytie a zabránili stekaniu 

farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a 

zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste 

zabránili jej upchatiu.

TIPY
Pred  nanesením  vrchnej farby  je  nevyhnutné  počkať,  

kým základný náter dobre vyschne. Za bežných  

poveternostných podmienok naneste farbu jednu  

hodinu po nanesení základného náteru. Vo vlhkých  

alebo chladných podmienkach  je  vhodné  počkať dlhšie. 

Nepoužívajte na zariadeniach pripojených k prúdu a 

aplikujte vo vetraných priestoroch. Po  vyprázdnení by sa 

plechovka mala vložiť do žltej  nádoby.

Matný
lak
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