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Tento technický list jste získali od společnosti ALLGARD CZ,  

distributora společnosti PPG Protective and Marine Coatings. 

Všechny uvedené informace jsou platné k datu vydání dokumentu. 

 

ALLGARD CZ s.r.o. 
 

Průmyslová 2655/5, 785 01 Šternberk, Czech Republic 

	

	
	

+ 420 604 244 244 

info@allgard.cz 

www.allgard.cz 

 
NOVAGUARD™ 4801 
Dvousložkový vinyl-esterový nátěr na bázi novolaku 
s obsahem skleněných vloček 
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Popis produktu 

Dvousložkový vinyl-esterový nátěr na bázi novolaku s obsahem skleněných vloček 

Základní vlastnosti 
 

• Vysoce výkonná nátěrová hmota určená na novou i starou ocel 
• Vynikající odolnost vůči chemikáliím za vysokých teplot 
• Vynikající odolnost vůči organickým a anorganickým kyselinám 
• Dobrý odolnost vůči široké škále rozpouštědel 
• Vhodný pro použití do ponoru při vysokých teplotách 
• Vhodný pro aplikaci na beton jako vrchní nátěr na NovaGuard 4701 

Barevné odstíny a stupně lesku 
• Bílá 
• Hladký povrch 

  Základní hodnoty při 20 °C (68 °F) 
 

Hodnoty produktu 

Počet složek Dvě 

Měrná hmotnost 1,2 kg/l (10,0 lb/US gal) 

Sušina objemově 99 % 

Doporučená suchá tloušťka filmu 500–1500 µm (20,0–60,0 mils)   

Teoretická vydatnost 1,6 m²/l při 500 µm (64 ft²/US gal při 20,0 mils) 
0,5 m²/l při 1500 µm (21 ft²/US gal při 60,0 mils) 
 

Zcela vytvrzený 4 dny  

Skladovatelnost Báze: nejméně 6 měsíců v chladném a suchém prostředí  
Katalyzátor: nejméně 6 měsíců v chladném a suchém prostředí  
 
 Poznámky: 

- Lze očekávat smrštění suchého filmu do 20 % kvůli specifickému mechanismu vytvrzování v závislosti na podmínkách 
- Časté změny teplot můžou zkrátit dobu skladovatelnosti 
- Prostudujte si doplňující údaje − Vydatnost a tloušťka filmu 
- Prostudujte si doplňující údaje − Intervaly mezi nátěry  
- Prostudujte si doplňující údaje − Doba vytvrzování 

Doporučení podmínky a teploty podkladu 
Ocel 
• Ocel; otryskaná na stupeň čistoty minimálně ISO-Sa 2½ nebo SSPC-SP 10, kotvící profil 50–75 µm 2,0–3,0mils) 
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 Beton opatřený nátěrem 

• Vhodný základní nátěr musí být suchý a zbaven všech nečistot 

Teplota podkladu 

• Teplota podkladu během aplikace a vytvrzování by měla být okolo 10 °C (50 °F)  
• Teplota podkladu během aplikace a vytvrzování by měla být nejméně 3 °C (37 °F) nad rosným bodem  

Návod na přípravu a použití 

Míchání (objemově): báze – katalyzátor 98:2 
• Reakce báze s katalyzátorem je vysoce exotermická, proto by měl být striktně dodržen poměr tužení 
• Před smícháním obou složek nejprve na mírné otáčky rozmíchejte bázi pneumatickým vzduchovým míchadlem tak, abyste 

dosáhli homogenity 
• Katalyzátor přidávejte za stálého míchání 
• Před nanášením důkladně promíchejte 

Doba zpracovatelnosti 
50 minut při 20 °C (68 °F) 

 
Poznámka: V závislosti na teplotě se doba zpracovatelnosti může výrazně lišit 

Aplikace 
• Nikdy nepřidávejte žádné ředidlo  
• Nikdy nepřidávejte katalyzátor bez stálého míchání 
• Nikdy nepřidávejte vyšší množství katalyzátoru než je doporučené  

Vysokotlaké stříkání 
• Vysokotlaké zařízení 45:1 nebo výkonnější, přizpůsobte aplikační zařízení potřebám nátěrové hmoty, nasaďte kožená nebo 

PTFE těsnění a vyjměte veškeré dostupné filtry. Nylonové hadice o ø 10 mm (0,375 in), vysoko-průtoková pistole s otočnou 
tryskou 0,6 až 1,5 mm (0,024 až 0,059 in) 

• Typická velikost trysky je 0,75–0,85 mm (0,030–0,033 in) s otočnou tryskou a úhlem rozstřiku 45° 
• Velikost trysky a úhel rozstřiku se může lišit v závislosti na charakteru práce 
• Tlak nastavte tak, aby vyhovoval délce hadic a pracovním podmínkám (cca 200 barů) 

        Ředidlo pro čištění 
        THINNER 50–02 
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Doplňující informace 
 
Vydatnost a tloušťka filmu 

DFT Teoretická vydatnost 

500 µm (20,0 mils) 1,6 m²/l (64 ft²/US gal) 

750 µm (30,0 mils) 1,1 m²/l (43 ft²/US gal) 

1500 µm (60,0 mils) 0,5 m²/l (21 ft²/US gal) 

 
 

  Intervaly mezi nátěry pro DFT do 1000 µm (40,0 mils) 

Přetíratelný Interval 10 °C (50 °F) 20 °C (68 °F) 30 °C (86 °F) 40 °C (104 °F) 

Sám sebou Minimum 

Maximum 

5 hodin 
4 dny 

 

2,5 hodiny 
48 hodin 
 

 

1 hodina 
36 hodin 
 
 

Méně než 1 hodina 
18 hodin 
 

 
Poznámky:  
- Před aplikací další vrstvy musí být povrch suchý, čistý a zbavený všech nečistot 
- Maximální doby přelakovatelnosti se výrazně zkrátí při vyšších teplotách nebo na silném slunečním záření 
- V okamžiku překročení doby přelakovatelnosti hodnoty přilnavosti dalšího nátěru budou výrazně omezeny 
- Pro reaktivaci povrchu nelze použít styren. Jeho použití může mít za následek nepřijatelnou adhezi 

 
Doba vytvrzení pro DFT do 1500 µm (60,0 mils) 

Teplota podkladu Suchý pro manipulaci Zcela vytvrzený 

10 °C (50 °F) 24 hodin 5 dní 

20 °C (68 °F) 18 hodin 3 dny 

30 °C (86 °F) 12 hodin 48 hodin 

40 °C (104 °F) 6 hodin 24 hodin 

Poznámky: V průběhu aplikace a vytvrzování by měla být zachována adekvátní ventilace  

 
       Bezpečnostní upozornění  

• Nesprávná manipulace a zacházení může být zdraví nebezpečné a může způsobit požár nebo explozi. Bezpečnostní předpisy 
vztažené k produktu, jeho skladování, aplikaci, manipulaci, vytvrzování, předpisy obsažené v bezpečnostním a technickém 
listu musí být dodrženy bez výjimky. 

• I když je tato barva bez rozpouštědel, je nutné dávat pozor, aby nedošlo ke vdechnutí výparů nebo aerosolu při aplikaci, nebo 
aby nedošlo ke kontaktu mokré barvy s pokožkou nebo očima. 

• Katalyzátor k tomuto produktu je dodáván v malých polyethylenových lahvičkách odděleně od báze.  
• Katalyzátor k tomuto produktu je organický peroxid, který je vysoce reaktivní, hořlavý a teplotně nestabilní látka, která se může 

samovolně rozložit. 
• Jedná se také o velmi výkonné oxidační činidlo, které velmi dobře reaguje s jinými organickými chemikáliemi. 
• Je proto doporučeno skladovat jej v originálních obalech a udržovat v rozsahu doporučených teplot, předcházet kontaktu nebo 

kontaminaci jinými materiály a minimalizovat množství na pracovišti – pouze na dostatečné množství v daném okamžiku 
potřebném k práci. 

• S odpadem tohoto produktu musí být nakládáno se speciální péčí: prosím kontaktuje vašeho zástupce PPG pro více informací. 
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Celosvětová dostupnost 
Pro PPG Protective and Marine Coatings je vždy cílem dodávat stejný výrobek v celosvětovém měřítku. Nicméně mírná úprava 
produktu je někdy nutná v souladu s místními nebo národními pravidly/podmínkami. Za těchto podmínek je použitý alternativní 
technický list 

Odkazy 
Převodní tabulky Informační list 1410 
Vysvětlení k technickému listu Informační list 1411 
Bezpečnostní indikace Informační list 1430 
Bezpečnost ve stísněných podmínkách a bezpečnost zdraví, nebezpečí výbuchu – 
 
 

  
vysoce toxické Informační list 1431 
Bezpečná práce ve stísněných prostorech Informační list 1433 

 

 
   Záruka 

 
PPG garantuje (i) pod názvem výrobku, (ii), že kvalita produktu odpovídá specifikacím společnosti PPG pro tyto produkty platné v době 
výroby, a (iii) že produkt je dodáván bez jakékoli oprávněné pohledávky jakékoli třetí osoby za porušení jakéhokoliv patentu US 
vztahující se k celému výrobku. TOTO JSOU JEDINÉ ZÁRUKY ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPG. JAKÉKOLI DALŠÍ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY, NA 
ZÁKLADĚ ZÁKONA NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ NEBO POUŽITÍ OBCHODU, BEZ OMEZENÍ, I JINÉ ZÁRUKY VHODNOSTI 
PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY NEBO POUŽITÍ, JSOU SPOLEČNOSTÍ PPG VYLOUČENY. Jakýkoliv nárok v rámci této záruky může uplatnit pouze kupující zákazník  PPG a to písemně 
do pěti (5) dnů od zjištění reklamované vady Kupujícím, ale v žádném případě ne později než po uplynutí platné trvanlivosti výrobku, nebo jeden rok od datum dodání výrobku 
kupujícímu, podle toho co nastane dříve. Opomenutí kupujícího upozornit PPG na takové neshody, jak je požadováno v tomto dokumentu, vede k zániku nároku Kupujícího a 
ztrátu možnosti na náhradu v rámci této záruky. 

Omezení odpovědnosti 
 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST PPG NENESE ODPOVĚDNOST PODLE JAKÉKOLIV TEORIE O VYMÁHÁNÍ NÁHRADY (ZALOŽENÉ NA JAKÉKOLI NEDBALOSTI, 
PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU) ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NĚJAKÝM ZPŮSOBEM Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ, NEBO  
V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI VYUŽITÍ ČI POUŽITÍ TOHOTO VÝROBKU. Informace v tomto technickém listu slouží výhradně jako návod. Všechny hodnoty a údaje jsou 
založeny na výsledcích z laboratorních testů, a PPG se domnívá, že jsou spolehlivá. PPG může čas od času kdykoliv upravit informace obsažené v tomto dokumentu 
jako výsledek praktických zkušeností a neustálého vývoje produktu. Všechny doporučení nebo návrhy týkající se použití produktu PPG, ať už v technické dokumentaci, 
nebo v reakci na konkrétní dotaz, nebo jinak, jsou podávány na základě údajů, které jsou podle nejlepšího vědomí PPG považovány za spolehlivé. Informace o produktu 
jsou určeny pro uživatele, kteří již mají potřebné znalosti a dovednosti v průmyslu, a je vždy na zodpovědnosti koncového uživatele posoudit vhodnost výrobku  
pro jeho vlastní potřebu. Má se za to, že kupující již tak učinil, jako své vlastního uvážení a na vlastní riziko. 
PPG nemá žádnou kontrolu ani nad kvalitou, nebo stavem podkladu nebo mnoha dalšími faktory, které mají vliv na použití a aplikaci produktu. Proto, PPG nepřebírá 
žádnou odpovědnost vyplývající z jakékoli ztráty, zranění nebo škody vyplývající z takového použití nebo obsahu těchto informací (pokud existují písemné dohody, 
kde je uvedeno jinak). Změny aplikačního prostředí, změny v aplikačních postupech nebo vyvozování a záměny hodnot mohou způsobit nevyhovující výsledek. Tento 
technický list nahrazuje všechny předchozí verze, a je na odpovědností kupujícího, aby zajistil před použitím tohoto výrobku, že tyto informace jsou aktuální. Aktuální 
listy pro všechny PPG Protective & Marine Coatings výrobky jsou dostupné na www.ppgpmc.com. Originální dokument je vydáván v anglickém jazyce.  
 
V případě neshod v překladech je rozhodná anglická verze. 


