
 

 

 

AQUALUX 

email 

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 

Typ výrobku AQUALUX vodou riediteľný email je vrchný náter na drevo a kov. Vyrobený je na 
báze vysoko kvalitnej akrylovej živice, odolných pigmentov a prísad. 

Popis Výrobok je šetrný k životnému prostrediu, nie je toxický a je odolný voči 
poveternostným vplyvom a UV žiareniu. 

Riedenie Čistá voda 

Vzhľad Hodvábny lesk 

Odtieň Vyrába sa v bezfarebnom prevedení, v štandardných odtieňoch podľa vzorkovnice 
Aqualux. Pomocou Top Mix systému je možné pripraviť množstvo pastelových 
odtieňov, vrátane intenzívnych. 

Viskozita 1500-4000 mPas.s (podľa odtieňa), BS EN ISO 2555:2008 pri 20oC 

Obsah pevných látok 60-70% v závislosti od odtieňa 

Výdatnosť 8 - 10 m2 / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu 

Hustota 1,05 – 1,25 kg/L 

Schnutie Suchý: 1-2 h pri 20 ° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu; úplne suchý: 24 h. 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty: 

A(d), 130 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 4 g / l 

Použitie AQUALUX email lak sa nanáša štetcom, striekaním, valčekom alebo ponorením, v 
2-3 vrstvách. Viskozita pre striekanie: 25-30´´ISO 2431:1999, 4mm pri 20oC. Pri 
aplikácií štetcom alebo valčekom nie je riedenie potrebné. Po použití náradie umyť 
vodou. 

Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC 

Interval medzi nátermi Minimum: 2-3 hod. (T= +20oC, rel.vlhkosť = 65%) 

Maximum: 1-2 týždne. Ak je táto doba prekročená, povrch je potrebné jemne 
prebrúsiť. 

Doba použitia Min. 5 rokov od dátumu výroby 

Predchádzajúci náter AQUALUX základná farba na drevo, AQUALUX základná farba na kov 

Poznámka Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného 
prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť! 

 


