
denas.cz

Strana 1/1

PORADNA: poradna@denas.cz

TECHNICKÝ LIST

DENAS ADITIVUM NA SKLO

Charakteristika: Speciální aditivum zvýšující přilnavost nátěrů na skle a keramice.

Složení (obecné): Transparentní kapalná látka silanového typu.

Balení: 0,5 kg

 Datum: 23. 6. 2021

Použití:
DENAS ADITIVUM NA SKLO je speciální silanový přípra-
vek, určený ke zvýšení přilnavosti barvy DENAS UNI-
VERZÁL LESK/MAT na různé hladké, nesavé, nepochozí, 
inertní materiály jako je sklo, keramika, porcelán apod. 
pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Pracovní postup:
DENAS ADITIVUM NA SKLO se přidá v poměru 1,5 % 
tohoto aditiva ku množství předem připravené barvy 
do DENAS UNIVERZÁL LESK/MAT  a zamíchá se. Mí-
chání se provádí vhodným míchacím zařízením (např. 
vrtačkou s míchadlem) po dobu min. 5 minut. Při
míchání je nutné dávat pozor, aby se do barvy nevmí-
chalo zbytečně moc vzduchu. Doba zpracovatelnosti 
směsi po přídání přípravku DENAS ADITIVUM NA SKLO 
je max. 2 týdny při 20 °C.

Doporučený způsob aplikace:
štětcem, válečkem nebo vzduchovým stříkáním 

Vydatnost a doporučené tloušťky: 
Teoretická vydatnost je 7–10 m2/kg na jednu vrstvu.

Skladování:
Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v su-
chých a dobře větraných prostorách, při teplotách
+5 až +25 °C. Skladujte mimo dosah dětí. Spotřebujte do 
36 měsíců od data výroby.  Po vmíchání prostředku DE-
NAS ADITIVUM NA SKLO do výrobku DENAS UNIVERZÁL 
LESK/MAT tuto výslednou směs skladujte v dobře uza-
vřeném obalu v suchých a dobře větraných prostorách 
při teplotě 5–20 °C, maximálně však po dobu 2 týdnů.

Likvidace obalů a odpadů:
Znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad
v souladu s platnými předpisy. Odstraňte obsah/obal 
předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo 
vrácením dodavateli.

Bezpečnost a hygiena:
Při práci a manipulaci s výrobkem dbejte pokynů uve-
dených v  příslušném bezpečnostním listu. Dodržujte 
zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte 
postižené místo vodou a mýdlem. Při požití vyplách-
něte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte 
lékařské ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pou-
žívejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra-
čujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
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