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Důležitá upozornění

pro zpracování produktu PU-COLOR

Jako aplikační firma jste vy plně odpovědní za to, že barva bude od vašeho zákazníka
přebrána. Proto doporučujeme pro vaši vlastní ochranu, abyste dbali pokynů v následujících
bodech:
1. Při výběru barvy podle barevnice RAL je nutné vzít na vědomí, že při výrobě barvy může
dojít k lehké barevné odchylce od tónu, který je uvedený v barevnici RAL. Ukažte proto
vašemu zákazníkovi bezpodmínečně kartičku s originální barvou, která je přiložena ke
kanystru. Tato kartička byla vyrobena společně s barvou a je její přesnou kopií! Nechejte
si před aplikací zákazníkem barvu odsouhlasit!
2. V případě pochybností doporučujeme především u větších ploch provedení malé
zkušební plochy, neboť ten stejný barevný tón bude jinak opticky působit v závislosti na
různých faktorech – intenzita a dopad světla, použitý váleček, teplota v prostoru, stupeň
lesku krycího nátěru, aplikované množství, stav a savost podkladu apod.!
3. Před aplikací barvy CC-PU-Color je bezpodmínečně nutné obsah kanystru důkladně
protřepat nebo promíchat tak, aby se rozmíchaly případné usazeniny na dně a dosáhlo se
absolutně homogenní barevné směsi. Doporučujeme vám také provést po promíchání
malý vzorek na přiloženou kartičku vedle originální barvy z kanystru. Tak si nejlépe
ověříte, že jste promíchání provedli dokonale a barvy jsou identické. Na pozdější
reklamace nebudeme brát zřetel.
4. Postarejte se jako aplikační firma vždy o dokonalé barevné krytí povrchu podlahoviny.
Nutné množství nátěrů pro úplné barevné krytí může být s ohledem na podklad rozdílné
a tudíž se může eventuelně odlišovat od našeho doporučení, které najdete v ceníku
barevných odstínů RAL.
Upozorňujeme také významně na skutečnost, že produkt CC-PU-Color je choulostivý na
mráz! Nikdy jej proto neskladujte nebo netransportujte při teplotách pod 0°C! Při
přemrznutí produktu je nebezpečí, že dojde ke flokulaci (to je možné zjistit okamžitě při
zahájení prvního nátěru). V tomto případě ihned zastavte práce s tímto kanystrem! Za
vzniklá poškození neneseme odpovědnost!
Dr. Schutz® Group – laboratoř Hessisch Oldendorf
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