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PROTISKLUZOVÁ PŘÍSADA – technický list

Protiskluzová přísada je tmavošedý písek, který se přidává přímo do láhve Raptor před aplikací. 

Protiskluzovou přísadu skladujte v originálním uzavřeném obalu, v suchu. Při dodržení doporučených skladovacích 
podmínek má neomezenou dobu skladování.

Míchání

   NAMÍCHAT       ZAMÍCHAT           NASTŘÍKAT
 

RAPTOR standardní aplikační pistole
RAPTOR : tužidlo 3 : 1

akrylové ředidlo připravený k použití, 
nepotřebuje ředění

PRACOVNÍ POSTUP

Aktivace RAPTOR + protiskluzová přísada
1. NAMÍCHAT – nalít 237 ml RAPTOR tužidla do láhve s nátěrem RAPTOR.
2. Nasadit víčko a ZAMÍCHAT láhev s tužidlem intenzivně po dobu 2 minut.  
3. Polovinu (500 ml) obsahu láhve odlít do čisté prázdné nádoby. 
4. Polovinu (100 g) protiskluzové přísady přimíchat do láhve s hmotou RAPTOR.
5. Důkladně promíchat po dobu minimálně 2 minut.
6. NASTŘÍKAT – odstranit víčko a připojit láhev k pistoli (tlak vzduchu 2,7 – 4,8 bar (40 – 70 PSI)). 

Nanést na podklad ve vrstvách pro získání požadované struktury.
7. Zbylou část hmoty vlít zpět do láhve, přidat 100 g protiskluzové přísady.
8. Důkladně promíchat po dobu minimálně 2 minut.
9. NASTŘÍKAT – odstranit víčko a připojit láhev k pistoli (tlak vzduchu 2,7 – 4,8 bar (40 – 70 PSI)). 

Nanést na podklad ve vrstvách pro získání požadované struktury.
Opravu nebo další vrstvy lze provádět po jednoduchém očištění a odmaštění povrchu.
Snížení časů odvětrání, nadměrná tloušťka nátěru a/nebo snížení teploty zpomalí dobu schnutí.

Míchací poměr 

Hmotnost v gramech Nátěr (A) Tužidlo (B)
1000 g 777 g 223 g
500 g 388 g 112 g
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INFORMACE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Přečtěte si celý návod před použitím. Tento výrobek obsahuje nebezpečné lát-
ky a proto použijte vhodné osobní ochranné prostředky. Podívejte se prosím na označení které najdete v bezpečnost-
ním listu pro úplné pokyny při manipulaci a osobní ochraně. Informace jsou k dispozici prostřednictvím společnosti 
RENOJAVA s.r.o.

Likvidace odpadu
Použitý a vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo pro obalové odpady. Obaly se zbytkem produktu odevzdejte 
na místo určené pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Zneškodněte podle platné regionální a národní legislativy. 
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RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Prodejna

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otevírací doba: 
Po – Pá: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00 (dub. – říj.)

Odborné informce

Tel.: +420 776 77 55 35
raptor@raptorcz.cz

www.raptorcz.cz


