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TECHNICKÝ LIST

STRATO
Popis a použití výrobku
Strato je ideální nátěrová hmota pro silniční značení, také pro značení komunikací ve
skladech, továrních halách, parkovištích apod. Díky jeho speciálnímu složení a struktuře je
Strato velmi vhodné pro alkalické povrchy a asfaltové směsi používané na silniční
konstrukce.
Strato výborně odolává působení zředěných kyselin, alkalických roztoků, benzínu a vody.
Pojiva
Modifikovaná vinylchloridová pryskyřice a speciální plastifikátory.
Pigmenty
Žlutá : chroman olovnatý a aditiva
Bílá : titanová běloba ( rutil) a aditiva
Barva
Žlutá a bílá
Lesk
Mat.
Technické údaje
•
•
•
•
•

Žlutý
Bílý
3
Hustota
: 1,64 (±0,05) g/cm
1,50 (±0,05) g/ cm3
Obsah sušiny
: 41 (±2)%
48 (±2)%
VOC
: < 495 g/l
Cat A/I ( < 500g/l)
: proti prachu
: 5 minut
Doba zasychání
na dotyk
: 15 minut
suchý
: 1 hodina
2
Teoretická vydatnost : 4 až 8 m / l
Praktická vydatnost může být velmi ovlivněna drsností a pórovitostí podkladu, tloušťkou
aplikované vrstvy či ztrátami při aplikaci stříkáním.

Předúprava podkladu
Podklad musí být vhodnými prostředky zbaven všech nečistot.
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STRATO
Použití
Může být nanášen štětcem, válečkem či stříkáním (například pomocí zařízení
používaného pro silniční značení).
Pokud je to nezbytné, lze nátěrovou hmotu ředit ředidlem Thinner 16.
Nářadí čistěte pomocí ředidla Thinner 16.
Podmínky při nanášení
Relativní vlhkost vzduchu by měla být nižší než 85% a teplota okolí nad 5°C. Teplota
podkladu musí být nejméně 3°C nad rosným bodem (vyloučení kondenzace vody).
Skladovatelnost
Minimálně 2 roky v originálním, neotevřeném balení, skladováno při teplotě mezi -20°C
až +40°C.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be
Odvolání:
Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené
výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často
používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového.
Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést
nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.
Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.
Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
RNR : 7-25.05.10/RF-03-021/Strato
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