
 
Výjimky ze záruky - vyloučení odpovědnosti 
Tyto technické informace a informace k použití jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Slouží však jen jako nezávazné instrukce a neosvobozují Vás od 
vlastního odzkoušení dodaného produktu pro Vámi požadované účely. Použití a zpracování probíhá mimo naše kontrolní  možnosti a jsou proto výhradněv 
odpovědnosti uživatele. Jestliže nespočívá důvod k reklamaci na chybě dodavatele Ridex s.r.o., je dodavatel Ridex s.r.o. osvobozen z odpovědnosti k reklamaci. 
Pro další technické dotazy jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 554 230 552 nebo e-mailu hackenberg@ridex.cz 
Technické informace platné k datu: 29.10.2012     

 

Značkovací UV barva Distein – technický list                                                             .                                                                        
 
 

Značkovací UV barva Distein je transparentní sprej 
k vyznačování ploch, které mají být neviditelně 
označeny. Barva není na denním světle viditelná. 
Označená místa vyniknou fluorescenční barvou při 
ozáření UV světlem.  
 
Barva je vhodná zejména pro hladké, hrubé, 
světlé nebo základové plochy, např. dřevo, kov, 
lakované plasty, impregnovaný karton, stěny, 
stroje apod. 
 

 
Kvalita a vlastnosti 

 odolnost vůči povětrnostním podmínkám, dobrá 
přilnavost na vlhký povrh i při přímém slunečním 
světle 

 transparentnost 

 odolnost vůči mrazům do -10°C 

 neutrálnost k životnímu prostředí, bez CFC 

 neviditelnost na denním světle 

 bez toluenu 

 bez kadmia, olova a jiných těžkých kovů 
 
 
 
 
 

Fyzická a chemická data 

 odstín 
na denním světle: transparentní 
na UV světle: modrý  

 spotřeba 
dle stavu a barvy povrchu stačí 400ml na cca 2-3m
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 schnutí 
suché:   po 20 minutách 
na dotek:  po 30 minutách 
vytvrzené:  po 24 hodinách 
nové překrytí:   po 24 hodinách 

 trvanlivost 
při správném skladování 5 let (+10°C až +25°C, 
relativní vlhkost vzduchu max. 60%) 

Životní prostředí a označení 

Šetrné k životnímu prostředí: Produkty firmy MOTIP DUPLI jsou 100% bez zdraví škodlivých těžkých kovů. 
Uzávěry i obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. 
 
Likvidace: prázdné obaly jsou k odevzdání na recyklačních dvorech. Obaly se zbytky barev je třeba likvidovat dle 
patřičných nařízení.  
 
Označení: Všechny produkty od firmy MOTIP DUPLI odpovídají vždy aktuálním předpisům pro označovaní dle 
směrnice 1999/45/EG. Všechny aerosoly odpovídají technickým pravidlům TRGS 200 a TRG 300 jakož i směrnici 
o aerosolech 75/324/EWG v aktuálně platném znění.     
 
Návod k použití 

Před použitím si důkladně pročtěte upozornění a tyto dodržujte! 
 

 před použitím nádobu dobře protřepejte (až zřetelně uslyšíte kovové kuličky - cca. 2-3 minuty) 

 barvu vyzkoušejte na neutrálním místě 

 aplikujte barvu ve vzdálenosti 10 - 15 cm 
 

Informace a objednávky: 

web: www.ridex.cz   e-mail: ridex@ridex.cz 
tel.: +420 554 230 546  fax: +420 554 230 549  
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