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ADDITIVO SCAGLIE NATURALI 

Technický list SC 00283 
 

NÁZOV: ADDITIVO SCAGLIE NATURALI 
TYP: prírodný prídavok 
POUŽITIE: pridajte k produktom v tmavých odtieňoch, najmä v písmenách A a B a dobre 

premiešajte. 
CHARAKTERISTIKA: Špecifická hmotnosť: 1.000 + 30 gr/LT. Pri teplote 25°C 
 Výdatnosť: LT. 0.060 približne pre LT. 4 pre produkty vo 

farebných odtieňoch A a B  
LT. 0.180 približne pre LT. 12 pre produkty vo 
farebných odtieňoch A a B  
(odporúčané množstvá sú iba indikatívne a môžu sa zvýšiť alebo 
znížiť v závislosti od viskozity, ktorú chcete dosiahnúť) 

 Estetický efekt: = = = = 
 Viskozita: = = = = 
 Zafarbenie: = = = = 
 Balenie: LT. 0,060 - LT. 0,180 
   
DOBA SCHNUTIA: Suchý na dotyk: = = = = 
 Pretierateľný: = = = = 
 Úplne suchý: = = = = 
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOSŤ: 

Pridáva sa k výrobkom uvedeným vyššie pre zvýšenie viskozity 

PRÍPRAVA POVRCHU: = = = = 
PRÍPRAVA PRODUKTU:  pripravený na použitie 
APLIKAČNÝ CYKLUS: Ak sa produkt ADDENSANTE NH po pridaní do produktov uvedených 

vyššie ihneď nepoužije, hustota sa v priebehu času vo vnútri balenia 
zvyšuje. Odporúča sa preto použiť zahusťovač ADDENSANTE NH 
priamo pred aplikáciou produktu, pričom sa vždy kontroluje, či sa 
dosiahla požadovaná viskozita; viskozita sa môže meniť v závislosti od 
viacerých faktorov vrátane teploty a vlhkosti. 

TEPLOTA APLIKÁCIE: od +5°C do +35°C. 
STABILITA: približne 2 roky, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená. 
POZNÁMKY: Pracovné nástroje musia byť umyté vodou bezprostredne po použití.   
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY  
A LIKVIDÁCIA 

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať 
celý návod a Kartu bezpečnostných údajov. 
Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými 
ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite dôkladne opláchnite 
vodou a poraďte sa s lekárom.  
Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane  sú 
uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na 
webovej stránke www.dekorativne-natery.sk 
 
Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť etylalkoholom.  Náradie sa 
nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.  
 
Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. 
Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre 
použité balenia.  
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