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PROTIŠMYKOVÁ PRÍSADA – technický list

Protišmyková prísada je tmavošedý piesok, ktorý sa pridáva priamo do fľaše Raptor pred aplikáciou. 

Protišmykovú prísadu skladujte v originálnom uzatvorenom obale, v suchu. Pri dodržaní doporučených skladovacích 
podmienok má neobmedzenú dobu skladovania.

Miešanie

 NAMIEŠAŤ ZAMIEŠAŤ NASTRIEKAŤ
 

podvozková pištoľ HVLP  pištoľ
RAPTOR : tužidlo 3 : 1 3 : 1

U-POL SYSTEM 20  
rýchlo tužiace

pripravený na použitie, 
nepotrebuje riedenie

až do 15 –20 % max., pre zníženie 
textúry. Pridanie riedidla bude 

mať vplyv na VOC produktu

PRACOVNÝ POSTUP

Aktivácia RAPTOR + protišmyková prísada
1. NAMIEŠAŤ tužidlo po hranicu (viď obrázok hore) fľaše (to zodpovedá 250 ml RAPTOR Tužidla)
Nasadiť viečko a ZAMIEŠAŤ fľašu s tužidlom intenzívne po dobu minimálne 2 minút.  
2. Polovicu (500 ml) obsahu fľaše odliať do čistej prázdnej nádoby. 
3. Polovicu (100 g) protišmykovej prísady primiešať do fľaše s hmotou RAPTOR.
4. Dôkladne premiešať po dobu minimálne 2 minút.
5. NASTRIEKAŤ – odstrániť vrchnák a pripojiť k pištoli tlak vzduchu 2,7 – 4,8 bar (40-70 PSI). 
Naniesť na korbu vo vrstvách na získanie požadovanej štruktúry.
6. Ostatnú časť hmoty vliať späť do fľaše, pridať 100 g protišmykovej prísady.
7. Dôkladne premiešať po dobu minimálne 2 minút.
8. NASTRIEKAŤ – odstrániť vrchnák a pripojiť k pištoli tlak vzduchu 2,7 – 4,8 bar (40-70 PSI). 
Naniesť na korbu vo vrstvách na získanie požadovanej štruktúry.
Opravu alebo ďalšie vrstvy môžete vykonávať po jednoduchom očistení a odmastnení povrchu.
Zníženie časov odvetrania, nadmerná hrúbka náteru a / alebo zníženie teploty spomalí dobu schnutia.

Miešací pomer 

Hmotnosť v gramoch Náter (A) Tužidlo (B)
1000 g 777 g 223 g
500 g 388 g 112 g

INFORMÁCIE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE! Prečítajte si celý návod pred použitím. Tento výrobok obsahuje nebezpečné lát-
ky a preto použite vhodné osobné ochranné prostriedky. Pozrite sa prosím na označenie ktoré nájdete v Karte bez-
pečnostných údajov pre úplné pokyny pri manipulácii a osobnej ochrane. Informácie sú k dispozícii prostredníctvom 
spoločnosti RENOJAVA s.r.o.
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Likvidácia odpadu
Použitý a vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto pre obalové odpady. Obaly so zbytkom produktu odovzdajte 
na miesto určené pre manipuláciu s nebezpečným odpadom. Zneškodnite podľa platnej regionálnej a národnej legis-
latívy. 

RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie
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