
Technická informácia  
 
 
 
 

Synthesan izolačný spray 
 
Bezvodný expresne izolujúci základný náter do interiéru a exteriéru 

 
 

Popis výrobku 
Účel použitia: 

Izolačný sprej Synthesan je 

rýchlo zasychajúci 

prostriedok na riešenie 

problémov s dymovými, 

sadzovými, nikotínovými 

a mastnými fľakmi, 

zvyškami vosku, stopami 

po pastelkách, so 

zaschnutými líniami po 

vodnej hladine na omietke, 

betóne, dreve, ako aj na 

iné účely. 

 

Vlastnosti: 

-  Rýchloschnúci. 

- Biely. 

- Umožňuje univerzálne 
ďalšie spracovanie. 

- Nerozpúšťa existujúce 
fľaky. 

- Je odolný proti 
pôsobeniu mrazu. 

- Možnosť okamžitého 
nastriekania. 

- Do interiéru aj exteriéru. 

- Expresný izolačný 
základný náter. 

 
Základ spojiva: 

Akrylový polymér (s 
obsahom rozpúšťadiel) 

 
 

Farebný odtieň: 

biely 
 

Stupeň lesku: 
lesklý 
 

   Veľkosť obalu: 

   Dóza 400 ml 

 
Skladovanie: 

Umožňuje skladovanie cca 
2 roky v chlade a bez 
pôsobenia mrazu. 

Spracovanie 
Nanášanie: 
V závislosti od požiadaviek 
je potrebné nastriekanie 
dvoch alebo troch vrstiev. 
Musí byť zrejmé vytvorenie 
bieleho filmu. 

Nanášanie do kríža, 
striekacia vzdialenosť cca 
25 – 25 cm, v závislosti od 
intenzity fľaku zostane fľak 
viditeľný, ale nasledujúca 
povrchová úprava ho 
prekryje (žiadne 
rozpustenie povrchovej 
vrstvy!). 

Zaschnutý film môžete 
povrchovo upraviť bežnými 
náterovými hmotami 
spoločnosti Synthesa. 

Pred použitím pretrepte 
obsah a zaistite zohriatie 
spreja na izbovú teplotu! 
 
Minimálna teplota 
spracovania: 
Izolačný základný náter 
umožňuje aplikáciu aj pri 
teplotách nižších ako 0 °C 
(prostredie/materiál/podklad)
, podklad musí byť suchý 
a nezľadovatený. 
Nespracúvajte pri priamom 
slnečnom žiarení, daždi 
alebo silnom vetre 
 
Spotreba: 

cca. 1,5 - 2,0 m²/dóza, podľa 
podkladu 

 

Doba schnutia: 

Umožňuje pretieranie po cca 

30 minútach. (+20 °C/60 % 

rel. vlhkosť vzduchu. 

Teplota prostredia 

a relatívna vlhkosť vzduchu  

určujú dobu schnutia.) 
 
Rešpektujte, prosím: 

Obal je pod stálym tlakom. 

Chráňte ho pred priamym 

slnečným žiarením 

a teplotami vyššími ako 50 

°C. Nepokúšajte sa 

o násilné otvorenie obalu 

alebo o jeho spálenie, a to 

ani po použití výrobku. 

Obsahuje 81,0 

hmotnostného percenta 

zápalných zložiek. 

Uchovávajte mimo dosahu 

detí. 

Inštrukcie 
Výstražné a bezpečnostné 
upozornenia: 
Nebezpečenstvo 
Mimoriadne horľavý aerosól.  
Nádoba je pod tlakom: pri 
zahriatí sa môže roztrhnúť.  
Toxický pre vodné 
organizmy, s dlhodobými 
účinkami. Pred použitím si 
prečítajte  etiketu. 
Uchovávajte mimo dosahu 
tepla/iskier/otvoreného 
ohňa/horúcich povrchov. 
Nefajčite. Nádoba je pod 
tlakom: neprepichujte alebo 
nespaľujte ju, a to ani po 
spotrebovaní obsahu. 
Nestriekajte na otvorený 
oheň ani iný zdroj zapálenia. 
Nevdychujte aerosóly. 



Zozbierajte uniknutý 
produkt. Chráňte pred 
slnečným žiarením. 
Nevystavujte teplotám nad 
50 °C/122 ° F. 
Zneškodnite obsah/ nádobu 
v súlade s 
miestnymi/oblastnými/národ
nými  /medzinárodnými 
nariadeniami. 
 
Likvidácia: 
Zvyšky materiálu :odpadová 
farba a lak obsahujúci 
organické rozpúšťadlá alebo 
iné nebezpečné látky ( kód 
08 01 11) 
 
                                  

Znečistené obaly: kovové 
obaly obsahujúce 
nebezpečný tuhý pórovitý 
základný materiál 
(napríklad azbest) 
vrátane prázdnych 
tlakových nádob (kód 15 
01 11)  
 
 Výrobok je určený len 
na komerčné použitie! 

 

 

Technické poradenstvo: 

V tomto tlačive nie je možné 
pojednávať o všetkých 
podkladoch, ktoré sa 
vyskytujú v praxi, a o 

technických postupoch 
natierania týchto podkladov. 
Pokiaľ by sa pracovalo s 
podkladmi, ktoré nie sú 
uvedené v tejto technickej 
informácii, bude nutné 
previesť konzultáciu s nami 
alebo s našimi pracovníkmi 
služieb zákazníkom. Sme 
ochotní Vám kedykoľvek 
poskytnúť detailné rady k 
daným objektom. 
 
 
Servisné stredisko: 
tel.      00421 255566440 
fax.     00421 255566435 
e-mail: info@caparol.sk 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S 
ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude 
zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú 
vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju 
platnosť. 


