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Izolační barva proti nikotinovým skvrnám, s obsahem rozpo uštědel  
DL-50 
 
Základová barva s izolačními účinky proti nikotinovým a vodním skvrnám a skvrnám 
od rzi na zdech a stropech v obytných, pohostinských a sklepních prostorách. 
 
 
Balení:    1,0 l 
     2,5 l 
     5,0 l 
 
Objednací číslo:    DL-50.00.0000.0  
 
Barevný odstín:    bílý 
 
Při dodání:    připravený k použití 
 
Stupeň lesku:   matný 
 
Aplikace: Aplikujte přípravek na skvrny jednou až vícekrát 

štětcem nebo válečkem. 
     Před použitím přípravek promíchejte. 

Pracovní nástroje vyčistěte pomocí ředidla na lak, 
např. pomocí univerzálního ředidla VK-30. 
Po zaschnutí přetřete barvou na zeď, použijte např. 
barvu DM-12. 

 
Skladovatelnost: v originálním uzavřeném balení při skladování v su-

chu a chladu min. 1 rok 
 
Rozpoušt ědlo:    VK-30 

 
Doba schnutí:    cca 1-2 hod 
 
Spot řeba: 1 l přípravku vystačí pro cca 3-4 m². Otevřené ba-

lení ihned spotřebujte. 
 
Hustota:  cca 1,5 g/ml 
 
Směrnice VOC -    kat. A/g, 350 g/l (2010) 
EU limitní hodnota :  Tento produkt obsahuje max. 350 g/l VOC (= těkavé 
     organické látky). 
 
Bezpečnostní pokyny:  viz bezpečnostní list 
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