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A3215   
BARVA NA RADIÁTORY 

řady HOBBY SPREJ 
 
 

Barevné odstíny:  Dle platné ceníkové nabídky, bílá 
 

Použití: BARVA NA RADIÁTORY je určena pro povrchovou úpravu teplovodních radiátorů, 
rozvodů a armatur. Barvu lze také použít i pro povrchovou úpravu kovových ploch v interiéru. 
Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. 

Nanášení: Barvu doporučujeme stříkat v 2-3 jemných vrstvách v intervalu 1-3 hodin na očištěnou a 
odmaštěnou plochu při teplotě 18-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 70 %. Pokud je kov 
radiátoru obnažen, doporučujeme použít základní antikorozní barvu ve spreji nebo např. 
S2003. Nádobka obsahuje ocelové kuličky, které napomáhají dokonalému promíchání obsahu. 
Před prací obsah nádobky 2-3 minuty protřepejte a krátce bokem odstříkněte. Nádobku držte 
ve svislé poloze 20-30 cm od stříkané plochy. Po skončení práce obraťte nádobku dnem 
vzhůru a odstříknutím ventilek pročistěte. 

 

Vlastnosti nátěrové hmoty: 
    Hustota         cca 0,90 g/cm3 

Zasychání  proti prachu      nejvíce 45 minut 
   Běžná manipulace     nejvíce 5 hodin 
          Poznámka: Předepsané časy zasychání platí při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. 

 

Vlastnosti zaschlého nátěru: 
Lesk Erichsen        nejméně 65 % 

 

Teoretická vydatnost: cca 1 m2 v jedné vrstvě u 520 ml dózy. 
 

Balení:  Dle aktuální nabídky 
Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové 

hmoty. 
 

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě 
určeném obcí. 
 

Klasifikace výrobku:  Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č.1272/2008. 
Signální slovo: nebezpečí 

Pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace.  
Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může 
způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

     

Výstražné symboly:  
 
 
 

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku. 
 

 „Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového 
systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou 
kvalitu povrchové úpravy. 
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného 
technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po 
spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů 
v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“ 
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„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších 
vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní 
smlouvy.“ 
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