
INTERIÉROVÝ OCHRANNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR

serie 321

4PROTECTION

POPIS
 
4PROTECTION je ideální na ochranu nasákavých povrchů
různého typu ve vnitřním prostředí proti poškozování při
každodenním používání. 
Vytváří mimořádně tenkou, ale přesto účinnou reverzibilní
nefilmogenní ochrannou bariéru, odolnou proti otěru a mytí,
která nemá žádný negativní dopad na estetiku, je příjemná
na dotek a je vizuálně efektní.
Díky synergii fluorkarbonových a parafinických složek
propůjčuje ošetřeným povrchům výraznou odolnost proti
mnoha látkám rozpustným ve vodě a v oleji. Brání
usazování různých nečistot, mastnoty apod. a omezuje
výskyt a růst řas a plísní.
Tento nátěr lze nanášet na nejrůznější podklady mnoha
druhů za předpokladu, že jsou suché, celistvé, pohlcující
vlhkost a soudržné. 
Díky svým vlastnostem je zvláště vhodný pro dekoraci a
ochranu svislých interiérových ploch jako kuchyně a
koupelny. 
Krémová konzistence produktu usnadňuje aplikaci a lépe
se roztírá.
 
 
INFORMACE O POUŽITÍ
 
Aplikovatelný na:
- vrchní minerální dekorativní nátěrové hmoty
- vrchní organické dekorativní nátěrové hmoty
- vodouředitelné barvy 
- kamenné, vápencové, mramorové prvky, přírodní či
rekonstruovaný kámen
- obkládací cihly
- betonové plochy.
V případě aplikace na mimořádně matné povrchy může být
ovlivněn výsledný estetický efekt.
K čištění ošetřené plochy používejte suchou tkaninu.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Druh pojiva: vodní disperze vosků s fluorkarbonovou
úpravou
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05
g/ml
- Viskozita - balení: krémová pasta
- Doba zasychání (při teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 65
%): suchý na dotek za 30 minut, kompletně vyschlý za 4
hodiny
- Optimální stupeň odolnosti proti látkám rozpustným ve
vodě a v oleji je dosažen uplynutím 5 dnů ode dne
nanesení.
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
 
U všech ploch:
než nanesete produkt 4PROTECTION, musí být podklad
pevný, zcela suchý a zbaven všech volných a
nesoudržných částic.
Než přistoupíte k aplikaci ochranného nátěru
4PROTECTION, poslední vrstvu organické nátěrové hmoty
nechte schnout - u tenkovrstvých povrchových úprav
nejméně 24 hodin a u úprav typu marmorino či obdobných
povlaků minerální povahy alespoň 48 hodin.

 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
- Podmínky při aplikaci:
Teplota okolního vzduchu: min. +5 °C / max. +35 °C
Relativní vlhkost okolního vzduchu: <75%
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C
Vlhkost podkladu: <10%
- Aplikace: štětec, vlněný hadřík či tkanina
- Ředění: neředí se (určen k přímé aplikaci)
- Počet vrstev: 1-2 vrstvy, v závislosti na požadovaném
stupni nasycení povrchu
- Dokončený nátěr zasychá do 4 hodin, minimálně prvních
12 hodin po aplikaci chraňte ošetřený povrch před deštěm
a vodou
- Počet vrstev: alespoň 1 vrstva. Případnou druhou vrstvu
je nutno nanášet do 4 hodin po provedení první vrstvy.-
Postup při nanášení:
štětcem nebo pomocí hadříku naneste tenkou vrstvu
produktu 4PROTECTION. 
Jakmile je nanesená vrstva produktu 4PROTECTION na
dotek dostatečně suchá, vyleštěte ji hadříkem.
Ošetřené povrchy lze leštit ručně nebo pomocí orbitální
leštičky s příslušným vlněným návlekem
- Indikativní vydatnost: do značné míry závisí na typu
povrchové úpravy, jež chcete překrýt. U hladkých, středně
nasákavých povrchů maximálně 15 m²/l na vrstvu
- Nářadí ihned po použití očistěte vodou
- K údržbě a čištění plochy ošetřené produktem
4PROTECTION používejte suchou tkaninu či hadřík z
mikrovlákna nebo ve vodě navlhčený hadřík, podle druhu
čištění.
Ošetřené povrchy se vyznačují výraznou odolností proti
nejrůznějším látkám, které se běžně používají v
domácnostech.
Agresivní látky doporučujeme co nejdříve odstranit a umýt
vodou, aby se předešlo dlouhodobému působení. 
K odstranění zvláště odolných nečistot lze použít vodu a
čistící prostředek na podlahy.
Nepoužívejte silně zásadité nebo kyselé čistící prostředky,
hrozí poškození povrchu ošetřeného produktem
4PROTECTION.
 
ZABARVENÍ
 
Produkt je k dostání v neutrálním bezbarvém provedení
(0001).
 
 
SKLADOVÁNÍ
 
Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C 
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C 
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby,
pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a
pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
Nespadá do působnosti Směrnice EU 2004/42/ES (ital.
legislativní vyhlášky č. 161/2006)
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Nevyžaduje se označení stupně nebezpečnosti ve smyslu
platných normativních požadavků.
Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v
oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt
nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela
zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem.
Udržujte mimo dosah dětí. Používejte v dobře větraných
prostorách. V případě kontaktu s očima ihned a důkladně
vypláchněte čistou vodou. Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte
zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani
do půdy.
Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů
produktu.
 
HESLO TEXTU
 
Reverzibilní nefilmogenní ochranný nátěr na bázi vodní
disperze vosků s fluorkarbonovou úpravou
4PROTECTION, série 321.
Díky synergii svých složek propůjčuje ošetřeným povrchům
výraznou odolnost proti mnoha látkám rozpustným ve vodě
a v oleji, brání usazování různých nečistot, mastnoty apod.
a omezuje výskyt a růst řas a plísní.
Vydatnost: překryje maximálně 15 m²/l na vrstvu, v
závislosti na nasákavosti povrchové úpravy.
Dodávka a nanášení materiálu ................. € na m².
 

Il COLORFICIO SAN MARCO garantuje, že informace uvedené v
tomhle technickém listu, odpovídají nejlepším zkušenostem,
technickým a vědeckým poznáním. V každém případě však není
odpovědny za dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci
jsou mimo kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost
výrobku u každého specifického případu. Tento technický list
anuluje a nahrazuje jakýkoli předchozí list.
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