KOVY
UNI
BETON
STŘECHY
PENETRACE
SPECIÁL
LEPIDLO

15. 9. 2020

Novinky:

NOVÝ DESIGN OBALŮ
Vážení obchodní partneři,
rádi bychom Vám představili nový design obalů produktové řady vodou ředitelných barev značky DENAS.
Věříme, že moderním a jednotným vzhledem obalů docílíme pozitivního dopadu na vnímání sortimentu značky DENAS,
jednoznačnou identiﬁkaci v prodejním regálu a trvale rostoucí oblibu mezi zákazníky, kteří ocení nejen prověřenou
kvalitu receptur barev, ale také přehledný a prozákaznicky orientovaný vzhled obalu.
U nového designu obalů za povšimnutí rozhodně stojí:
jednoznačnost v použití dané barvy;
piktogramické určení povrchů a konstrukci;
zdůraznění důležitých prodejních argumentů;
unikátní, piktogramické pojetí pracovních postupů, které krok za krokem provedou zákazníka úspěšnou realizací.
Chceme Vás ujistit, že změnou obalů zůstala nedotčena, jak současná kvalita receptur barev DENAS, tak šíře odstínové
nabídky u jednotlivých produktů. Proto přechod na dodávky zboží v nových obalech bude kontinuální, po vyčerpáním
současných skladových zásob.

Stavba layoutu obalu a kde co najdete:

PRACOVNÍ
POSTUP

PRACOVNÍ POSTUP:
Natíraný podklad zbavte
nečistot, nesoudržných
vrstev i mastnoty.

Prorezlá místa ochrání
antikorozní základ DENAS
ANTIKOR nebo DENAS 2v1.

Barvu nanášejte
štětcem, válečkem
nebo stříkáním.

2 hod. mezi nátěry nechte
schnout při teplotě
nad +10 °C a vlhkosti
vzduchu do 70 %.

Naneste celkem 1–2 vrstvy.

XY ml

Dodržet předepsanou
spotřebu 7–10 m2/kg
se vyplatí!

Technický list ke stažení
na: denas.cz/tech
2005-07-01

NA CO JE BARVA
VHODNÁ
DENAS RADIÁTOR
odolná, rýchloschnúca farba na medené
rozvody a radiátory

Vodou ředitelná

BARVA NA
RADIÁTORY

DENAS RADIÁTOR je vodou riediteľná farba na vrchné nátery vykurovacích telies horúcovodného
vykurovania aj na medené rozvody. Nátery sú lesklé, nežltnúce, výborne sa udržujú a odolávajú
teplote do +120 °C. Farbu je možné aplikovať na temperujúce kúrenie do +40 °C, má výbornou
kryciu schopnosť, rozliv, rýchle schnutie a výbornú priľnavosť aj na starých syntetických náteroch,
preto je vhodná pre nové aj obnovovacie nátery. V interiéri je možné použiť DENAS RADIÁTOR ako
univerzálnu farbu na rôzne podklady.
Pracovný postup: Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, nesúdržných vrstiev starších náterov a mastnoty. Nové kovové vykurovacie telesá alebo zhrdzavené miesta starých telies je nutné najskôr ošetriť základným antikoróznym náterom, odporúčame
DENAS ANTIKOR. Vrchný náter farby DENAS RADIÁTOR sa nanáša štetcom, valčekom
v 1–2 vrstvách bez riedenia. Pri vzduchovom striekaní možno farbu riediť 5% vody, vždy
s min. odstupom 2 hodiny medzi jednotlivými nátermi. Teplota vzduchu a podkladu pri nanášaní a schnutí náteru nesmie klesnúť pod +10 °C pri vlhkosti vzduchu do 70 %.
Údaje o nebezpečnosti: EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné
kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

INTERIÉR

Hustota: 1,2–1,3 g/cm3; VOC: 0,04 kg/kg; TOC: 0,02 kg/kg; ONL: 30–35 % obj.; Kategória VRNH: A/d
– náterové hmoty interiérové a exteriérové na drevo, kov alebo plasty pre zariadenie a obklady
budov; Najvyššia prípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 130; Max. obsah VOC vo výrobku v stave
pripravenom na použitie (g/l): 52.

Tepelně ODOLNÁ
do 120 °C

CHRÁŇTE PRED MRAZOM!

RYCHLE
zasychá
FE

PORADNA: poradna@denas.cz

OBJEM

Údaje o nebezpečnosti: EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní
kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
Bezpečnost a hygiena: Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při
aplikaci stříkáním použijte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené
místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa
vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

Hustota: 1,2–1,3 g/cm3; VOC: 0,04 kg/kg; TOC: 0,02 kg/kg; ONL: 30–35 % obj.; Kategorie VŘNH:
A/d – Vnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady
budov.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 130; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu
připraveném k použití (g/l): 52.

Mechanicky
ODOLNÁ

Likvidácia odpadov: Zvyšky farieb a znečistené obaly likvidujte ako nebezpečný odpad v súlade
s platnými predpismi. Výrobok si uchováva úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale
min. do dátumu uvedenom na viečku.
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je vodou ředitelná barva na vrchní nátěry topných těles horkovodního vytápění i na měděné
rozvody. Nátěry jsou lesklé, nežloutnoucí, výborně se udržují a odolávají teplotě do +120
°C. Barvu je možné aplikovat na temperující topení do +40 °C s vynikající kryvostí, rozlivem,
rychlým zasycháním a výbornou přilnavostí i na starých syntetických nátěrech, proto je vhodná
pro nové i obnovovací nátěry. V interiéru je možné použít DENAS RADIÁTOR jako univerzální
barvu na různé podklady.

Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu
s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu
min. do data uvedeného na víčku.

Bezpečnosť a hygiena: Dodržiavajte zásady osobnej hygieny. Zaistite vetranie pracoviska. Pri aplikácii striekaním používajte ochranu dýchacích orgánov. Pri zasiahnutí pokožky umyte postihnuté
miesto vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí vypláchnite prúdom vody. Pri požití vypláchnite ústa
vodou, nevyvolávajte vracanie. V prípade zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekárske ošetrenie.

DODÁVATEĽ pre SR: BAL SLOVAKIA, s.r.o.,
Vysokoškolákov 10, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 500 5890, e-mail: bal@bal.sk, bal.sk

DENAS RADIÁTOR
odolná, rychleschnoucí barva na měděné
rozvody a radiátory

0,7 kg

CHRAŇTE PŘED MRAZEM!

Zamíchej
a natírej !

VÝROBCE: DENAS COLOR a. s.,
Sokolovská 1174/17, 743 01 Bílovec,
tel.: +420 556 412 038,
e-mail: denas@denas.cz, denas.cz

Vydatnost

7–10 m2/kg
denas.cz
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