
ZINSSER® COVER STAIN

Základový a plnící 
zabiják skvrn

®

Rychle schnoucí – přetírání za méně než 2 hodiny
Určeno pro vnitřní i vnější povrchy
Vysoce krycí složení blokuje většinu skvrn, včetně nikotinu 
Vynikající pro utěsnění ve vodě rozpustných tříslovin na cedru a sekvoji
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ZINSSER® COVER STAIN®

POPIS
Vícenásobně použitelný základní nátěr a těsnicí nátěr na bázi rozpouštědel. Ideální pro 
vnitřní / venkovní použití. Přetíratelný za pouhé 2 hodiny. Může být přelakován 
jakýmkoli vrchním nátěrem na bázi rozpouštědla nebo vody.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Doporučeno pro aplikaci na povrchy poškozené ohněm, kouřem a vodou, včetně: 
vnitřních stropů, stěn, dveří, čalounění, skříní, nábytku a souvisejících povrchů, které 
lze přetírat. Vnější obklady, obklady, podhledy, obložení, dveře, stěny, základy, 
zábradlí a související lakovatelné povrchy, které mohly být poškozeny ohněm, kouřem 
nebo vodou.
Cover Stain se doporučuje aplikovat na následující požárem, kouřem nebo vodou 
poškozené podklady:
Interiér: Nové nebo dříve natřené, vyzrálé omítky a nátěry na bázi cementu, dřevo
(včetně borovice, jedle, cedru, sekvoje, překližky), kov (včetně hliníku, železa, oceli a 
mědi), vinyl, PVC, zdivo (včetně štuku, betonových bloků, litého betonu a cihel). 
Exteriér: Nové nebo dříve natřené dřevo (včetně borovice, jedle, cedru, sekvoje a 
tlakově ošetřeného dřeva), tvrdé desky, kov (včetně hliníku, železa, oceli a mědi), vinyl, 
PVC.

TECHNICKÁ DATA
12/13%
74.5%
56.3%

35 minut
2 hodiny
4 až 7 dní

Úroveň lesku při 60º:
Obsah sušiny váhově: 
Obsah sušiny objemově: 
ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%
Suché na dotek:
Suchý k přetírání:
Plně vytvrzeno:

TEORETICKÁ SPOTŘEBA
9.8 m² na litr.

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA
Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a 
ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU
Povrchy by měly být čisté, suché, zdravé a zbavené prachu, nečistot, nadměrného 
křídového materiálu, špíny, mastnoty, oleje, vosku, plísní, tapet, lepidel nebo jakéhokoli 
znečištění, které by mohlo narušit přilnavost. Pokud si nejste jisti, vždy povrch omyjte 
vhodným čisticím roztokem na bázi amoniaku nebo rozpouštědlem (nepoužívejte 
čističe na bázi fosforečnanu sodného). Odstraňte všechny odlupující se a/nebo 
nepevné povlaky. Zbývající okraje nátěrového filmu obruste dohladka. Neošetřené 
venkovní dřevo lehce obruste brusným papírem o zrnitosti 80 až 100, abyste odstranili 
uvolněná nebo zvětralá dřevěná vlákna a narušili glazuru. Při základním nátěru na 
znečištěná místa se nejprve pokuste odstranit co nejvíce skvrn omytím, broušením, 
škrábáním atd. Před základním nátěrem nechte povrch úplně vyschnout. Exponované 
hlavičky hřebíků zapusťte, bodově napenetrujte a vyplňte všechny dírky a rýhy po 
hřebících. Okartáčujte rezavé oblasti. Suky a pruhy mízy natřete základním nátěrem 
Zinsser B-I-N před celoplošným základním nátěrem krycím nátěrem Cover Stain.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím protřepejte nebo promíchejte. Ve většině případů stačí k základnímu 
nátěru většiny povrchů pouze jeden nátěr. Pokud dojde k nadměrné absorpci na velmi 
porézních podkladech, může být nezbytný druhý nátěr. Bodový základní nátěr se 
doporučuje pouze pod vysoce krycí laky. Pro dosažení nejlepších výsledků 
napenetrujte celý povrch před lakováním. Před použitím nechte ohřát na pokojovou 
teplotu. Používejte v dobře větraném prostoru, vyvarujte se vysoké vlhkosti.

PODMÍNKY APLIKACE
Aplikujte, když je teplota vzduchu a povrchu mezi 5°C a 32°C a vlhkost je nižší než 
85%. Pamatujte, že teplota a vlhkost přímo ovlivňují dobu schnutí produktu. Vyšší 
teploty a nižší vlhkost urychlí dobu schnutí, zatímco nižší teploty a vyšší vlhkost 
zpomalí dobu schnutí.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC
Nanášejte štětcem s přírodními nebo syntetickými štětinami. Cover Stain je navržen pro 
použití bez ředění.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK
Cover Stain je navržen pro použití bez ředění.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLES
Při používání stříkacího zařízení dodržujte pokyny výrobce. Bezvzduchové stříkání – 
použijte 0,015” až 0,017” trysku při 1800 až 2200 P.S.I. Cover Stain je navržen pro 
použití bez ředění.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ZNEČIŠTĚNÍ
Rozlité látky a kapky čistěte hadrem namočeným v minerálním lihu nebo ředidle barev. 
Pokud rozlití nebo kapky zaschly, použijte odstraňovač barvy. Aplikační nástroje lze 
čistit ředidlem – nástroje opakovaně opláchněte v minerálním lihu nebo ředidle na 
barvy, dokud rozpouštědlo nevyteče a nástroj nebude důkladně vyčištěn.

POZNÁMKY
Krycí barva je bílá, ale může být zabarvena do téměř bílých a pastelových odstínů 
přidáním maximálně 10 ml. univerzální barviva na 5L. Krycí lazura není určena k 
aplikaci na podlahy, paluby, střešní povrchy nebo jakékoli povrchy vystavené ponoření 
nebo dlouhodobému kontaktu s vodou.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
maximum 350 g/l
II A/g
350 g/l (2010)
Nahlédněte do bezpečnostního listu produktu

Úroveň VOC:
Kategorie VOC:
Limit VOC:
Poznámky k bezpečnosti:

SKLADOVATELNOST
5 let od data výroby v neotevřených plechovkách, při skladování v suchých, 
dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách 4 až 27°C.
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Rust-Oleum UK Ltd.
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Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
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Rust-Oleum France S.A.S.
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CLUB MARK BARVY s.r.o.
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info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
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