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Silikonová barva 
LS-06 
 
Vysoce žáruvzdorný nátěr na bázi silikonových pryskyřic, po zaschnutí na vzduchu 
nelepivý. Vhodný např. na výfuky automobilů. Po aplikaci dokonale ztvrdne až při 
uvedení natřených dílů do provozu při teplotách cca od 150°C. 
 
Zaschnutí barvy pouze na vzduchu bez následného schnutí za vysokých teplot není 
dostačující! 
Tento produkt je totožný se silikonovou barvou LS-60. 
 
 
Balení:    100 ml 
         1,0 l 
         5,0 l 
 
Objednací číslo:   LS-06.00.0008.0  bílá aluminiová 
     LS-06.00.9005.0  černá lesklá 
     LS-06.00.9005.9  černá matná 
     LS-06.00.0002.0  červenohnědá 
 
Při dodání:    připravená k použití 
Zaschlá proti prachu:  po cca 30-ti min na vzduchu 
Proschlá a odolná proti 
benzínu, olejům a tukům: po cca 1-hod. schnutí při teplotách nad 150-200˚C 
Rozsah použití:   až do cca 500˚C, max. 600˚C 
Rozpouštědlo:   použití dle potřeby; VK-30  (ReiColor produkt) 
Směrnice VOC – EU limitní       
hodnota:    kat. B/e, 840 g/l (2010) 
     Tento produkt obsahuje max. 840 g/l VOC (= těkavé 
     organické látky). 

Aplikace:    stříkáním, štětcem, je možné i ponorem 
Použití:    pro interiér, omezeně i pro exteriér 
     Před upotřebením důkladně promíchejte! 
Podklad:    předem otryskat pískem 
Tloušťka vrstvy:   cca 15–25 µm u odstínu bílý aluminiový 
     cca 25–35 µm u odstínu černý a červenohnědý 
Spotřeba:    cca 8–10 m²/l  
Barevné odstíny:   bílý aluminiový, černý, červenohnědý 
Bezpečnostní pokyny:  viz bezpečnostní list 
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