INFORMAČNÝ LIST

ACTIN LI
Špeciálny lak
na vnútorné steny.

Prednosti:
plne umývateľný povrch,
veľmi trvácny,
bezpečný, spĺňa prísne požiadavky
pre aplikáciu na detské hračky,
priateľský k životnému prostrediu,
odolný voči plesniam,
jednoduchá údržba,
ľahko sa nanáša, dobre pretierateľný,
široká škála použitia.

Lak namiesto obkladačiek
ACTIN LI je bezfarebný lak na vnútorné steny prémiovej kvality.
Je riediteľný vodou, bez zápachu, priateľský k životnému prostrediu.
Vytvára plne umývateľný povrch saténového vzhľadu s vysokou
mechanickou odolnosťou.
Je ideálnou voľbou pre tých, ktorí majú radi čisté steny. Znásobuje
životnosť maľovky. Zvýrazňuje farebný podklad - výsledkom sú bohatšie
a živšie farby.
Pri vývoji laku na stenu bol kladený veľký dôraz na bezpečnosť
a zdravotnú nezávadnosť, ACTIN LI spĺňa prísne požiadavky
pre aplikáciu na detské hračky.
Obsahuje tie najpokrokovejšie protiplesňové prísady, ktoré vysoko
účinne chránia povrch laku a pri dávkovanej koncentrácii sú neškodné
pre zdravie ľudí.
Ľahko sa nanáša na kvalitné interiérové farby - farby odolné voči
mokrému oderu. Keďže je lak priehľadný, farebnosť určuje podklad.
Z jedného kilogramu laku natrieme pri dvojnásobnom nátere približne
7 metrov štvorcových. Náradie sa po práci umyje len čistou vodou.
Lak nie je problém po čase pretrieť inou farbou.
Je ho možné tónovať na širokú škálu farebných odtieňov. Po pridaní
pigmentových pást vznikne z laku vysoko kvalitná krycia farba
s ojedinelými vlastnosťami.

Kde použiť lak na stenu?
- Ideálny pre finálne nátery extrémne namáhaných povrchov ako sú sokle
pri schodiskách, vstupné haly, chodby v školách, bytovkách
a nemocniciach ...
- Tá správna voľba finálnej úpravy stien v nákupných centrách,
predajniach a iných miestach s problémovým odstavením prevádzky,
- Vhodný tiež do priestorov so zvýšenou vlhkosťou ako spŕch, šatní,
kúpelní ...
- Môže sa použiť ako ekonomická náhrada obkladov, v tomto prípade je
výhodou najmä vznik jednoliateho povrchu bez škár.
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Tento informačný list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania.
V Porúbke, 14.1.2013. Zmeny vyhradené.
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente vychádzajú z našich najlepších skúseností a poznatkov, sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie
záväzky. Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia diskutovaných výrobkov pre určitý konkrétny účel.

