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Toto vydání 03 2017 nahrazuje všechny předchozí technické listy.  

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoliv nejasností využijte poradenského servisu naší společnosti. 
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Charakteristika 
AVF je speciální dvousložkový disperzní lak na vodní bázi, s obsahem alifatického isokyanátu. Vykazuje vynikající odolnost 
proti opotřebení, v průběhu času nežloutne. Vytváří celistvý transparentní film, vykazuje vysokou tvrdost, přitom zachovává 
vynikající elasticitu. 
Snadno se aplikuje a snadno se přetírá. 
Vykazuje vynikající odolnost proti dlouhodobému působení vody, roztokům kyselin, alkalickým látkám a olejům. 
Dodává se v provedení: lesk, pololesk, mat. 
 
Použití 
Finální ochranný nátěr v systému ArteViva pro interiér a exteriér. Může být použit i na jiné typy pryskyřičných nebo 
cementových materiálů pro zvýšení odolnosti. Pro aplikace na jiné povrchy doporučujeme provést preventivní testy. 
 
Způsob aplikace 
Na připravený podklad (Biomalta) naaplikujte jeden nátěr neředěného laku AK, nebo jeden nátěr laku AVF ředěný 50% vody.  
Následně aplikujte 2 – 3 nátěry neředěného laku AVF v požadovaném provedení ( lesk, pololesk nebo mat ).   
Aplikujte lakovacím válečkem s krátkým vlasem s odstupem 4 – 6 hodin mezi jednotlivými nátěry. 
 

Produkt je pochůzný již po 24 hodinách, avšak je nezbytně nutné počkat 5 - 7 dnů, aby proběhlo kompletní zrání a vytvrzení 
produktu.  
 

Příprava výrobku AVF: 
Pomalu přidejte složku B(18%) do složky A(82%), promíchejte pomalu vrtačkou při nízkých otáčkách po dobu 3 minut. Při této 
operaci budete pozorovat mírné zahuštění výrobku. Výrobek nechte v klidu 10 – 15 minut, poté přefiltrujte přes jemné sítko 
(např.silonovou punčochu). Výrobek je nutné zpracovat v průběhu 2 - 3 hodin. Žádné zbytky z výrobku nelze znovu použít. 
Nepromíchávejte tyto komponenty ručně. 
 
Vydatnost: 1 kg / 15 - 18 m² v jednom nátěru dle podkladu 
 
Balení:   
balení 1 kg:  část A  0,82 kg + část B  0,18 kg 
balení 5 kg:  část A  4,10 kg + část B  0,90 kg 
 
Skladování:  V chladném a suchém místě, v uzavřeném neporušeném obalu,12 měsíců od data výroby. 
 

Upozorn ění!  
Výrobek v emulzi: Chraňte před mrazem ! 
Výrobek neskladujte při teplotě nižší než +10°C. 
Neaplikujte při teplotě nižší než +10°C. 
 
Čišt ění nářadí: použité nářadí umývat vodou ihned po aplikaci 
 
Složení výrobku: speciální disperze na vodní bázi, s obsahem alifatického isokyanátu, vosků a přísad, které  
pomáhají vytvářet film 
 
Vzhled: krémově bílá kapalina 
Rozpustnost ve vod ě: rozpustný 
Rozpustnost v tuku: nerozpustný 
Hořlavost: nehořlavý 
Ph: 7,5 
Specifická hmotnost: 0,994 kg/l 
Složka B: dráždivý. Práce s výrobkem není vhodná pro osoby trpící plicním onemocněním. Při práci použijte odpovídající 
ochrannou masku. 
 
Doprava ADR/RID/IMDG/IATA 
Výrobek nepodléhá. 
 
Registrace ISS: 
Kód společnosti: 06110800486 
Kód výrobku: INGR TFL08B 
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VOC (směrnice 2004/42/ES): 
Vysoce výkonné dvousložkové nátěrové hmoty. 
VOC v g / litr výrobku připraveného k použití: 
Maximální limit: 140,00 
VOC část A: 70,05 
VOC část B: 0,00 
VOC výrobku A+B: 57,44 
 
 
 
Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce 
nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval 
použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití. 
 


