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SALVAFERRO TRASPARENTE 
Lesklý, transparentný lak na s ľudový email SALVAFERRO. 

 

CHARAKTERISTIKA: 
Špeciálny transparentný lak na baze kvalitnej alkydovej živice, ktorá dáva výrobku mimoriadnu odolnosť voči 
atmosférickým vplyvom. Ľahko sa nanáša a výborne rozpracováva. Vytvára originálny tvrdý, plný, lesklý film, 
ktorý zachováva pružnosť a priľnavosť aj keď je vystavený slnečnému žiareniu a vlhkému podnebiu.  Vďaka 
svojej vysokej kvalite je obzvlášť vhodný na lesklé dokončenie povrchov natrené sľudovým emailom 
SALVAFERRO ktorému dodáva jedinečný estetický efekt a dodatočnú ochranu. 
 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Povrch natretý železo sľudovým emailom SALVAFERRO musí byť suchý, dokonale čistý bez voľných častíc 
a zvyškov oleja. Úplne suchý je za normálnych podmienok cca po 24 hod. od posledného nanesenia.  
 

NANÁŠANIE: 
Pred použitím výrobok dobre zamiešať od spodku. Pri aplikácií Štetcom a valcom – zriediť 5-6% riedidlom 
0.970.0030 a pri aplikácií Striekacou pištoľou  – zriediť max. 6 % riedidlom 0.970.0040 použiť vhodnú trysku. 
Druhú vrstvu nanášať po 24 hod. 
 
Pri nanášaní v uzavretom priestore je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie. Nanášať pri teplote prostredia,  
alebo povrchu +5oC - +35oC nenanášať pod priamym slnečným žiarením. Pomôcky a náradie umyť hneď po 
použití riedidlom. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Výrobok je horľavý. Je potrebné dodržiavať 
bezpečnostné predpisy pri doprave, skladovaní a aplikácii. Používať podľa platných hygienických a 
bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť 
a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími  informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Špecifická hmotnosť:                      920 ± 30 g /l 
Viskozita pri 20oC:               32 ± 3 s. Tazza DIN č. 6 
Lesklosť glos metrom pri 60 oC: >95 Glos 
Doba schnutia pri 20 oC:                 prach nechytá za 1 hod., suché na dotyk  4 hod., suché do hĺbky  24  hod. 
Výdatnosť:   cca 18 m2/l  pri hrúbke suchého filmu 30 mikrónov (jedna vrstva štetcom) 
Bod zápalnosti:                                + 39 oC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Naše ústne a písomné odporučenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi  na základe 
súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden 
právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť 
vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmýšľané použitie. Revízia 2010/06 


