Junckers ISO Line 2k
2 k barva ke značení sportovních povrchů

Přípravek Junckers ISO line určený k čárovému označení
sportovních hřišť, dvorců a dalších sportovišť v tělocvičnách a
sportovních halách je přípravek na bázi rozpouštědel.
Junckers ISO line se doporučuje na lakované sportovní
podlahy a dřevěné lakované podlahy dodávané již
s konečným povrchovým nátěrem. Junckers ISO line se také
doporučuje na všechny další typy povrchových nátěrů.
Technické údaje
Typ:

Balení:
Barva:

Poměr natužení:
Životnost směsi:
Vydatnost:
Způsob nanášení:
Minimální teplota:
Poměr ředění:
Doba schnutí:

Čištění:
Skladování:

2 k polyuretanová barva. Dodávány
spolu s tvrdidlem samostatně ve dvou
baleních.
Před
použitím
se
oba
komponenty smíchají.
1 litr barvy + 0,5 litru tvrdidla
Bílá, žlutá, červená, modrá, zelená a
černá. Barvy se mohou pro docílení
jiných barevných odstínů navzájem
míchat.
K docílení
stejnoměrného
vzhledu je obvykle zapotřebí dvou
vrstev nátěru.
Důkladně barvu protřepejte. Do dvou
dílů barvy přimíchejte 1 díl tvrdidla a
dostatečně směs promíchejte.
4 hodiny při +20° C
Cca 6–8 m²/1 ltr (cca 120 m čar
širokých 50 mm)
Štětec, mohérový váleček s krátkým
chlupem
+5° C
Dodává
se
k přímému
upotřebení.
Přípravek není vhodné dále ředit.
Povrch je na dotek suchý po cca 30–40
min. při teplotě +25 °C. Přelakování se
provádí po cca 1½-2 hodinách při
teplotě +25 °C. Maximální tvrdosti
povrchu dosáhnete po 72 hodinách.
Použijte ředidlo Junckers THINNER 007.
Vydrží i několik let, pokud je v originální
uzavřené a nepoškozené nádobě při
teplotě +20° C. Ve vlhkém prostředí
ztrácí tvrdící přípravek Hardener svou
tvrdnoucí
schopnost
a
tekutá
konzistence se zakalí a zgelovatí.

Doporučené množství nátěrů
Pro sportovní povrchy aplikujte 1–2 vrstvy laku Junckers ISO
Lacquer 2k + 1 až 2 vrstvy barvy Junckers ISO Line 2k na
vytyčené barevné plochy hřiště + 1 vrstva laku Junckers ISO
Lacquer 2k.
Značení čar sportovních hřišť a dvorců
Na dobře zaschlý povrch vytyčte čáry sportovních hřišť a
dvorců barevnou lepicí páskou. Konce pásky musí být pevně
přilepeny k povrchu podlahy. Přetřete kraje pásky čirým
lakem Junckers ISO Lacquer 2k. Přelakovaná páska chrání
povrch podlahy před případným prosáknutím barvy Junckers
ISO Line 2k. Barvu nechejte zaschnout na dotek, poté pásku
neprodleně odstraňte (nejpozději do 3 hodin po nanesení
vrstvy nátěru). Po zaschnutí barvy Junckers ISO Line 2k se
doporučuje opatřit povrch podlahy vrchním ochranným
nátěrem, který chrání čárové ohraničení sportovních hřišť a
dvorců proti jejich opotřebení.
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Kontrolní test
K zajištění optimální adheze nátěru a jeho optimálního
vzhledu doporučujeme vždy provést kontrolní test. Ten
provádějte na malém místě s použitím obou přípravků – jak
barvy Junckers ISO Line 2k, tak i podkladového nátěru
k přelepení hran lepicí pásky. Po zaschnutí těchto míst
proveďte test adheze ostrým předmětem, nejlépe hranou
mince. Pokud je nátěr adhezní, povrch uspokojující, můžete
pokračovat v čárování sportoviště. Není-li tomu tak, povrch
podlahy musíte nejprve vybrousit (dle instrukcí v návodu
„Broušení podlah“) a poté přelakovat podkladovým nátěrem
podle návodu v části „Doporučené množství nátěrů“.
Broušení podlah
K odstranění starých nátěrů použijte brusný papír o zrnitosti
č. 24. Povrch vyrovnáte brusným papírem o zrnitosti č. 60 a
nakonec povrch vybruste brusným papírem č. 120–180, aby
byl povrch rovnoměrně vyhlazený. Povrch důkladně vysajte
od přebytečného prachu a postupujte podle doporučení
v části „Doporučené množství nátěrů“.
Důležité upozornění:
Odstraňte lepicí pásku ihned po zaschnutí povrchu natřeného
přípravkem Junckers ISO Line 2k. Povrch musí být suchý na
dotek, po delším časovém intervalu odstranění pásky by
mohl být přechod mezi čarami a hřištěm kostrbatý.
Důležité upozornění:
Před použitím čtěte informace
bezpečnostní pokyny.
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LIKVIDACE
Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a
prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení.
ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!
Kód odpadu - zbytky tekuté barvy N – 08 01 11; zbytky tuhé
barvy N – 08 01 11; obal N – 15 01 10. Likvidovat s ostatním
plechovým nebo plastovým obalem dle platných předpisů o
chemických odpadech.
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné
rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně.
V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v
platném znění je výrobek klasifikován jako Xi
– dráždivý. Obsahuje organická ředidla. R–
věty: 10 – Hořlavý; 36 - Dráždí oči; S–věty: 2
-Uchovávejte mimo dosah dětí; 23 Nevdechujte páry; 25
- Zamezte styku
s očima; 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; 46 - Při požití
vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení; 51 - Používejte pouze v dobře větraných
prostorách.
Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek
a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány
pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody.
Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši
kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost
se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo
skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.
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