
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE 

VYSVĚTLENÍ K BEZPEČNOSTNÍM LISTŮM VÝROBKŮ 

devítistránkové vydání 

    VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Pro lepší přehlednost jsou číselné údaje zpravidla uváděny pouze v jedné jednotce. Odpovídající ekvivalenty je možno 

najít v převodních tabulkách. Viz list 1410 Převodní tabulky, 1412 Nomogramová konverze z anglických jednotek na 

metrické jednotky a 1413 jednotky SI. 

Všechny hodnoty jsou uvedeny pro teplotu 20 °C (68 °F) a relativní vlhkost 70 %, pokud není uvedeno jinak.  

LESK 

Pomocí Langeho měřidla lesku bylo stanoveno 5 stupňů lesku ve srovnání se standardní tabulkou černého leštěného 

skla. Hodnoty lesku jsou stanoveny pomocí Langeho měřidla lesku (úhel 60 °) podle ISO 2813 (= ASTM D-523). 

Výrazy používané v bezpečnostních listech jsou následující: 

Nízký mat odpovídá 0-15 % 

Mat odpovídá 15-30 %  

Poloviční lesk odpovídá 30-60 % 

Lesk odpovídá 60-80 % 

Vysoký lesk odpovídá 80-100 % (při úhlu 20 ° nad 70 %) 

V praxi bude úroveň lesku a povrchové úpravy záviset na řadě faktorů, včetně aplikace a stavu povrchu, na který 

má být aplikace provedena. 

BARVA 

U výrobků dodávaných v různých barvách existují tři úrovně kvality barvy: 

1.  Dobrá   Pro povrchovou úpravu, zejména na bázi polyuretanu, tato kvalita odpovídá barvě 

  

2.  Přibližná   Pro podkladový nátěr a svrchní nátěr s nízkým leskem, tato úroveň kvality se blíží standardu barvy 

 

3.  Odpovídající  Pro základové barvy obecně, tato úroveň kvality se blíží standardu barvy 

BARVY S OBSAHEM ŽELEZITÉ SLÍDY A/NEBO HLINÍKU 

Barvy s obsahem železité slídy a/nebo hliníku dávají různý vzhled a dojem z barvy v závislosti na tloušťce a metodě 

aplikace. Retuš štětcem může být na nastříkané oblasti viditelná.  

SKLADOVATELNOST 

Doba od data výroby, během níž je barvu možno přepravovat a skladovat v nepoškozeném a neotevřeném 

obalu při teplotách 5-35 °C bez dopadu na aplikaci či funkční vlastnosti barvy.  

Po uplynutí této doby je barvu třeba znovu zkontrolovat. 

Výrobky na bázi vody je při přepravě a/nebo skladování nutno vždy chránit před mrazem.  
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INFORMACE 

VYSVĚTLENÍ K BEZPEČNOSTNÍM LISTŮM VÝROBKŮ 

červen 2013 

PODMÍNKY A TEPLOTA SUBSTRÁTU 

Pro dosažení optimálních výsledků aplikace je nutno dodržovat technické požadavky uvedené v příslušných 

bezpečnostních listech výrobků.  

Při aplikaci a počátečním vytvrzení se doporučuje, aby teplota substrátu nepřekročila 40 °C, pokud nebude uvedeno 

jinak v příslušném bezpečnostním listu výrobku. 

Udržování požadovaných podmínek v praxi však může být obtížné a teplota substrátu může někdy překročit doporučené 

mezní hodnoty. V takových případech je nutno postupovat obzvláště opatrně, aby bylo zajištěno řádné zvlhčení 

substrátu a vytvoření povrchové vrstvy a aby nedošlo k nadměrné aplikaci, suché aplikaci, prohnutí a dalším závadám 

nátěru souvisejícím s aplikací. Může být vhodné provést preventivní opatření, např. zředění nátěru, zajištění vhodné 

ochrany proti slunci/horku a/nebo nucené větrání. Udržování doporučených podmínek aplikace v každém případě 

usnadní dosažení optimálních výsledků aplikace. 

Pro další informace ohledně podmínek a teplot substrátu viz: 

Informační list 1490 – Čištění oceli a odstraňování koroze 

Informační list 1650 – Relativní vlhkost / teplota substrátu / teplota vzduchu 
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INFORMACE 

VYSVĚTLENÍ K BEZPEČNOSTNÍM LISTŮM VÝROBKŮ 

June 2013 

ÚPLNÉ VYTVRZENÍ 

„Úplné vytvrzení“ znamená, že jsou dosaženy vlastnosti barvy popsané v bezpečnostním listu výrobku (vhodné pro 

používání). V případě vozů na přepravu velkoobjemového suchého nákladu může být vyžadována delší doba vytvrzení, 

aby nátěr dosáhl plné mechanické pevnosti a byl vhodný na přepravu tvrdých hranatých nákladů. 

BOD VZPLANUTÍ  

U barev je bod vzplanutí stanoven v souladu s IS01523 (= ASTM D-3278, na základě metody Sigma SM 311-41) nebo 

je vypočten. 

U ředidel je bod vzplanutí stanoven v souladu s DIN 51755 (na základě metody Sigma SM 311-42) nebo je vypočten. 

Vždy si prosím prostudujte nejnovější bezpečnostní listy pro barvy a ředidla.  

TABULKA DALŠÍHO NÁTĚRU 

Uvedené údaje představují uspokojivé údaje pro běžné podmínky, delší doba sušení je vyžadovaná při nižších teplotách 

a za nepříznivých povětrnostních podmínek a/nebo ventilačních podmínek a v případě vyšší tloušťky suché vrstvy. 

U epoxidových nátěrů je minimální doba vytvrzení pro doporučenou dft uvedena v datových listech.  

Pro průměrnou dft o 50 % vyšší by minimální doba dalšího nátěru měla být vynásobena indexem 1,5 a pro průměrnou 

dft o 100 % vyšší je tento index 2,5.  

Údaje pro další nátěr jsou založeny na působících atmosférických podmínkách, pro jiné podmínky kontaktujte své 

nejbližší prodejní zastoupení.  

DOBA SCHNUTÍ PRO DOTEK 

Doba schnutí pro dotek odpovídá době, kdy nátěr ztratí lepivost, a je určena v souladu s ASTM D-1640 (podle metody 

Sigma SM 315-01). Doba schnutí pro dotek bude ovlivněna dft, ventilačními podmínkami a teplotou substrátu.  

DOBA SCHNUTÍ PRO MANIPULACI 

Doba schnutí pro manipulaci odpovídá době proschnutí určené v souladu s ASTM D-1640 (podle metody Sigma SM 

315-01) a udává dobu, kdy je možno po ploše přecházet.  

Doba schnutí pro manipulaci bude ovlivněna dft, ventilačními podmínkami a teplotou substrátu a neměla by být 

vykládána jako doba připravenosti pro přepravu z důvodu pravděpodobného vzniku rozsáhlých škod.  

TLOUŠŤKA SUCHÉ VRSTVY (dft) / TLOUŠŤKA MOKRÉ VRSTVY (wft) 

Tloušťku suché vrstvy je možno vypočítat z aplikované tloušťky mokré vrstvy: 

Doporučená dft 

Tloušťka suché vrstvy nátěrového systému v našich systémových listech je doporučená dft pro konkrétní podmínky 

expozice na základě aplikace airless rozprašováním.  

Zde odkazovaná specifikace dft platí pro nátěry a systémy nátěrů v této příručce, pokud není uvedeno jinak v příslušném 

listu výrobku a systému. 
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INFORMACE 

VYSVĚTLENÍ K BEZPEČNOSTNÍM LISTŮM VÝROBKŮ 

June 2013 

Minimální dft pro aplikaci 

Minimální dft nátěrového systému (rovněž pro systém jednoho nátěru) by měla splňovat pravidlo 90/10 (např. 90 %  

doporučená dft je přijatelná pouze pro 10 % případů, zatímco pro jednotlivé nátěry by minimální dft neměla být nižší než 

80 % doporučené dft a nátěr musí tvořit souvislou vrstvu.  

Maximální dft pro aplikaci – obecné informace 

Aplikace barvy v tloušťce přesahující dft doporučenou v bezpečnostním listu výrobku může mít za následek problémy 

s výkonností. Tyto problémy zahrnují zadržování rozpouštědla a snížení kohezní pevnosti ve spojení s určitými typy 

svrchního nátěru.  

U nátěrových systémů je dft základové barvy nejdůležitější. Společnost Sigma Coatings obecně omezuje dft každé 

základové barvy na 1,5 násobek údaje uvedeného v bezpečnostním listu výrobku.  

U nátěrových systémů, včetně jednotlivých nátěrů (s výjimkou základové barvy), je maximální dft dvojnásobek 

doporučené dft, zatímco v náročných místech natíraných konstrukcí 10 % údajů může být v rozmezí 2 až 2,2 násobku 

doporučené dft. Náročné oblasti jsou např. švy svárů, hrany, šrouby, rohy, matice a obtížně přístupná místa.  

Pro specifikace nátěru vyžadující tloušťku nátěru přesahující doporučenou dft, jak je uvedena v listech výrobku a 

systému, by maximální přípustná dft měla být stanovena pro příslušný projekt před jeho zahájením.  

Nadměrná aplikace a její následky představují složité téma a závisí na obecném typu systému, doporučené dft a počtu 

nátěrů a rovněž na zamýšlené expozici.  

Kontaktujte prosím vaši místní pobočku společnosti Sigma Coatings, pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně tohoto 
důležitého tématu.  

Životnost každého ochranného nátěrového systému je rovněž určena tloušťkou suché vrstvy aplikované na náročná 

místa. Dft všech těchto náročných míst by měla být důkladně monitorována a kontrolována aplikací pruhu nátěru na 

stejný materiál, jako u následného nátěru systému (nebo dle jiného doporučení společnosti Sigma Coatings). 

Upozorňujeme, že pokud byl nátěr s obsahem rozpouštědla aplikován nad rámec příslušné dft, minimální dobu přetření 

je nutno zvýšit, aby byl zajištěn dostatečný čas na odpaření rozpouštědla. Je rovněž nutné vyvarovat se nadměrné 

aplikaci na náročná místa při průběhu prací. Nadměrná aplikace nevede k prodloužení životnosti nátěrového systému.  

Maximální dft pro aplikaci – vyložení  

U vyložení vystaveného náročným podmínkám nebo u vyztužených systémů bez rozpouštědla může být dft základové 

barvy a následných nátěrů náročnější. Omezení dft jsou uvedena v příslušných bezpečnostních listech systému / 

výrobku.  
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VYSVĚTLENÍ K BEZPEČNOSTNÍM LISTŮM VÝROBKŮ 
 

červen 2013 

VOC 

Do dalšího oznámení musí vysoce odolné nátěry pro lodní průmysl a PC v Evropě splňovat směrnici VOC 1999/13/ES 

(SED). 

Hodnoty VOC (v g/kg) se používají na roční výpočet limitů rozpouštědel s ohledem na požadavky SED a jsou uvedeny 

v každém bezpečnostním listu výrobku a rovněž na etiketách všech výrobků.  

Pro dekorativní, funkční a ochranné nátěry používané v ‚budovách‘ platí směrnice VOC 2004/42/ES. Ta je založena na 

odpovídajících nátěrech.  

Vzorová etiketa: 

1999/13/EC: 320 g/kg 

2004/42/lla (i) 600 (2007) 360 

Vysvětlivky vzorové etikety:  

1999/13/EC: 320 g/kg Max. VOC v souladu se směrnicí 1999/13/EC pro materiál v plechovce. 

2004/42/lla (i) Odkaz na vedlejší kategorii v souladu se směrnicí 2004/42/lla 

600 (2007) Prahový limit pro vedlejší kategorii v souladu se směrnicí 2004/42/lla od  

1.1.2007 do 1.1.2010 

360 Max. obsah VOC v g/l výrobku za stavu připraveného k použití (včetně 

maximálního množství ředidla v souladu s bezpečnostním listem výrobku). 

OBSAH SUŠINY PODLE OBJEMU 

Tato hodnota je uvedena v bezpečnostním listu výrobku. Může být stanovena laboratorním testem, metodou Sigma 

31410 v souladu s ISO metoda 3233 nebo vypočtena pomocí vzorce. 

Vypočtený teoretický obsah sušiny podle objemu je obecně nižší než stanovený obsah sušiny podle objemu. Druhý 

údaj se obecně více přibližuje praxi, pokud se tabulka ztrát vydatnosti používá správně. Ředidla s vysokým bodem varu 

a nízkým tlakem výparů se často používají v nátěrech bez obsahu rozpouštědel, za normálních okolních podmínek 

zůstávají ve vytvrzené vrstvě, a proto budou mít zanedbatelný dopad na objem pevných částic těchto konkrétních 

výrobků. Navíc z důvodu poměrně vysokého bodu varu a nízkého tlaku výparů těchto ředidel nedojde ke změně 

požadavků na ventilaci při používání nátěrů bez obsahu ředidel ve stísněných prostorách pro udržení vnitřní atmosféry 

na úrovni do 10 % dolní meze výbušnosti.  

PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 

Hodnoty uvedené pro měrnou hmotnost, teoretickou vydatnost a obsah sušiny jsou průměrné hodnoty ze standardních 

výrobních šarží. Tyto hodnoty se mohou mírně lišit, i v případě barev jednoho výrobku.  
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INFORMACE 

VYSVĚTLENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ VÝROBKŮ 

červen 2013 

VENTILACE 

Odpovídající ventilace při aplikaci a vytvrzování nátěru není vyžadovaná pouze z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví, 

ale i pro zajištění optimálních vlastností nátěru.  

Ve stísněných prostorách je nutno se vyvarovat nehybnému vzduchu/vysokým koncentracím výparů. Nucená ventilace 

napomůže vyvarovat se vzniku vysokých koncentrací výparů a případnému zachycování rozpouštědla v nátěru, což může 

mít za následek dočasný zvláčňující účinek. Ve fázi sušení je nutno se vyvarovat ventilaci studeným a vlhkým vzduchem.  

Vyvarujte se rovněž ventilace ohřívaným vzduchem ve fázi vytváření mokré vrstvy, protože tento přístup by mohl vést 

k vytvoření povlaku a zvýšenému zachycování rozpouštědla.  

Pro více informací, viz následující bezpečnostní listy: 

1430  Bezpečnostní informace 

1431  Bezpečnost a ochrana zdraví ve stísněných prostorách, nebezpečí výbuchu – toxické nebezpečí 

1434   Směrnice pro postupy ventilace 

TEORETICKÁ VYDATNOST 

Teoretickou vydatnost m2/l pro danou tloušťku suché vrstvy je možno vypočítat ze vzorce: 
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PRAKTICKÁ VYDATNOST 

Praktická vydatnost závisí na řadě faktorů: 

stav a profil povrchu, způsob aplikace, normální barva, vysoce  účinná barva nebo barva bez obsahu rozpouštědla, 

zručnost pracovníka a povětrnostní podmínky. Často se předpokládá na úrovni cca 70 % teoretické vydatnosti, avšak za 

mnoha podmínek je tato úroveň stále příliš vysoká. Pro účely výpočtu byla sestavena následující tabulka, v níž jsou 

uvedeny ZTRÁTY vydatnosti. 

Substráty jako např. dřevo a beton nejsou zahrnuty, protože zahrnují příliš mnoho dalších faktorů, zejména přípravu, 

zaplnění pórů atd.  

DOPORUČENÁ ŘEDIDLA 

Na ředění tohoto výrobku je nutno používat pouze doporučená ředidla Sigma. Používání alternativních ředidel, zejména 

ředidel s obsahem alkoholu, může vážně narušit mechanismus vytvrzení určitých typů nátěrů s dopadem na jeho 

účinnost. V případě použití jiných než doporučených ředidel společnost Sigma Coatings nepřijímá žádnou odpovědnost.  

% sušiny v objemu x 10 

tloušťka suché vrstvy (v pm) 
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červen 2013 

PŘEDPOKLÁDANÉ ZTRÁTY V PROCENTECH 

VŠECHNY ÚDAJE ± 10 V ZÁVISLOSTI NA OKOLNOSTECH (POUZE PRO INFORMACI) 

  OCEL BEZ NÁTĚRU/PRVNÍ NÁTĚR 4) NATŘENÁ OCEL/DALŠÍ 
NÁTĚR 

 

  
NOVÝ STARÝ NOVÝ STARÝ 

Typ plochy a způsob aplikace  čištěno tryskáním zbaveno koroze včetně továrního vyžaduje  

A-B-C  C St 3 / D základního nátěru údržbu 
  IS0-Sa21/2 IS0-Sa21/z     

  uvnitř venku uvnitř  venku uvnitř venku uvnitř venku 

VELKÁ 1) airless nástřik 30 40 40  50 25 35 35 45 

 air nástřik 40 50 50  60 35 45 45 55 
 váleček 35 35 40  40 30 30 40 40 

MALÁ 2) airless nástřik 45 55 55  65 40 50 50 60 

 air nástřik 50 60 65  65 45 55 60 60 
 váleček-štětec 25 25 25  30 20 20 30 30 

RÁM 3) airless nástřik 85 85 85  85 85 85 85 85 

  Štětec 20 20 20  20 20 20 30 30 

1) VELKÉ PLOCHY:  trup, paluby, palubní přístřešky, nádrže, úložné prostory 

2) MALÉ PLOCHY:  stožáry, vodní kanály, strojní zařízení, konstrukční ocel a složité konstrukce 

3) RÁMY:  žebříky, potrubí a kolejnice 

4) ZÁKLADNÍ BARVA: spotřeba u prvního nátěru je vždy vyšší než u následujících nátěrů z důvodu profilu oceli 
 
Odhadovaný objem barvy potřebné na malířské práce je možno vypočítat ze vzorce: 

Q = množství v litrech Q = počítaná hodnota 

A = plocha v m2 A = 1000 m2 

DFT = tloušťka suché vrstvy DF = 100 pm 

VS = % sušiny v objemu (viz bezpečnostní list) VS = 50 % 

W = předpokládané ztráty (viz tabulka) W = 40 % 

  

 

PŘÍKLAD 
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VYSVĚTLENÍ K BEZPEČNOSTNÍM LISTŮM VÝROBKŮ 

červen 2013 

OTVOR TRYSKY A ÚHEL APLIKACE 

V bezpečnostních listech výrobků je uveden pouze doporučený otvor. Výběr úhlu aplikace do značné míry závisí na 

konkrétní situaci. Níže uvedená tabulka přiřazuje otvor a úhel k příslušným kódům jednotlivých výrobců. V případě 

jiných výrobců si prosím vyžádejte jejich příslušné kódy.  

OTVOR  WIWA – trysky1) GRACO – trysky2) 

Palce mm Úhel  Dodavatel Úprava 

0,007 0,18    40° 018/40 — 163-407 

0,009 0,23 40° 023/40 — 163-409 

0,009 0,23 65° — — 163-609 

0,011 0,28 25° 028/25 269-211 163-211 

0,011 0,28 40° 028/40 269-411 163-411 

0,011 0,28 65° 028/65 — 163-611 

0,013 0,33 25° 033/25 269-213 163-213 

0,013 0,33 50° 033/50 269-513 163-513 

0,013 0,33 65° 033/65 269-613 163-613 

0,013 0,33 80° 033/80 — 163-813 

0,015 0,38 40° 038/40 269-415 163-415 

0,015 0,38 65° 038/65 269-615 163-615 

0,015 0,38 80° — 269-815 163-815 

0,018 0,46 65° 046/65 -- 163-618 

0,018 0,46 80° — — 163-818 

0,021 0,53 65° 053/65 269-621 163-621 

0,021 0,53 80° — 269-821 163-821 

0,026 0,66 40° 066/40 -- 163-426 

0,026 0,66 65° 066/65 — 163-626 

0,026 0,66 95° — — 163-926 

0,036 0,91 40° 091/40 - - __ 

0,036 0,91 80° 091/80 - -  — 

Šířka aplikace je založena na aplikační vzdálenosti 305 mm (12") od povrchu. Dvojnásobek čtvrté číslice čísla trysky 

udává přibližnou minimální šířku aplikace v palcích. Pokud k tomuto údaji přičtete dva palce, dostanete maximální 

šířku. V tomto příkladu tryska této velikosti aplikuje pruh nástřiku 203-254 mm (8-10") (šířka) ze vzdálenosti 305 mm 

(12") od povrchu. 
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1)  U čísla WIWA je vztah mezi otvorem a úhlem zřejmý 

2) Velikost otvoru udává, kolik litrů za minutu je možno rozprášit airless tryskou. Poslední dvě číslovky čísla dílu 

udávají velikost otvoru v tisícinách palce.  

V uvedeném příkladu je otvor 0,381 mm (015"). Pro objednávky používejte celé číslo. 

 

 

nebo 

 

 

Otvor Otvor 

 

Šířka aplikace  Šířka aplikace  
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VYSVĚTLENÍ K BEZPEČNOSTNÍM LISTŮM VÝROBKŮ 

červen 2013 

POMĚR MÍCHÁNÍ – dvousložkové výrobky 

Poměr složek v objemu u dvousložkových aplikovaných výrobků by měl být zjištěn z příslušných bezpečnostních listů.  

Je velmi důležité dodržet správný poměr, avšak odchylka do max. 3 % je přijatelná, pokud příslušné bezpečnostní 

listy nestanoví jinak.  

Tyto výrobky se obecně dodávají připravené k použití po smíchání složek, protože další ředění není povoleno.  

DOBA INDUKCE 

Je-li uvedena v bezpečnostním listu výrobku, nátěr by měl být důkladně promíchán a ponechán po doporučenou dobu za 

konkrétních teplotních podmínek aplikace. Tato doba indukce neboli předběžného vytvrzení výrobku zaručuje, že nátěr 

dosáhne požadované účinnosti a vlastností při aplikaci.  

DOBA APLIKOVATELNOSTI 

Udává časový interval po smíchání složek nátěru, během nějž je materiál možno aplikovat beze změny vlastností aplikace a 

účinnosti nátěru. U nátěrů obsahujících rozpouštědla se povoluje přidat ředidlo do 5 %. U nátěrů bez obsahu rozpouštědla 

není přidání ředidla povoleno. U ředitel bez obsahu rozpouštědla a nátěrů o vysoké tuhosti dochází k exotermické reakci, 

která způsobí zgelovatění krátce po dosažení konce doby aplikovatelnosti. Je důležité zařízení vyčistit požadovaným 

ředidlem před vypršením doby aplikovatelnosti a/nebo přímo po dokončení aplikace barvy.  

Omezení odpovědnosti – SPOLEČNOST PPG NEPONESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ODŠKODNĚNÍ 
(AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLIV OPOMENUTÍ, ODPOVĚDNOSTI ČI PŘEČINU) ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, 
ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ SE JAKKOLIV TÝKAJÍ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ČI JSOU JÍM 
ZPŮSOBENY.  Údaje obsažené v tomto listu jsou určeny pouze pro informaci a jsou založeny na laboratorních testech, 
které společnost PPG považuje za spolehlivé. Společnost PPG může kdykoliv změnit informace zde obsažené 
v důsledku získaných praktických zkušeností a pokračujícího vývoje výrobků. Veškerá doporučení nebo návrhy týkající se 
používání výrobků společnosti PPG, ať už v technické dokumentaci nebo v odpovědi na konkrétní dotaz apod., jsou 
založeny na údajích, které jsou podle nejlepšího vědomí společnosti PPG spolehlivé. Výrobek  
a související informace jsou určeny pro uživatele, kteří mají požadované znalosti a odborné dovednosti v příslušném 
oboru,  
a koncový uživatel nese odpovědnost za určení vhodnosti výrobku pro jeho vlastní konkrétní použití, přičemž se 
předpokládá, že kupující tak učinil dle svého vlastního uvážení a na vlastní riziko. Společnost PPG nemá žádnou kontrolu 
nad kvalitou nebo stavem substrátu nebo různými faktory, které ovlivňují použití výrobku. Společnost PPG proto nepřijímá 
žádnou odpovědnost vznikající z jakékoliv ztráty, zranění nebo poškození v důsledku takového použití obsahu těchto 
informací (pokud uzavřená písemná ujednání nestanoví jinak). Odchylky v prostředí aplikace, změny v postupech použití 
nebo extrapolace údajů mohou vést k neuspokojivým výsledkům. Tento list nahrazuje všechny předchozí verze a kupující 
je odpovědný za to, že si před použitím výrobku ověří, zda jsou tyto informace aktuální. Aktuálně platné listy všech 
výrobků PPG Protective & Marine Coatings jsou uloženy na www.ppgpmc.com. Anglický text tohoto listu bude převládat 
nad jakýmkoliv překladem. 
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