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Pokyny na spracovanie
EXTERIÉROVÉ APLIKÁCIE

SÉRIA 16 | PRIEMYSEL
SÉRIA 40 | PRIEMYSEL
SÉRIA 44 | PRIEMYSEL
SÉRIA 59 | PRIEMYSEL

APLIKÁCIE NA FASÁDY

SÉRIA 29 | FASÁDA | 1 ROK FLORIDA
SÉRIA 14 | FASÁDA | 1 ROK FLORIDA
SÉRIA 67 | FASÁDA | 3 ROKY FLORIDA
SÉRIA 68 | FASÁDA | 3 ROKY FLORIDA
SÉRIA 58 | FASÁDA | 5 ROKOV FLORIDA
SÉRIA 75 | FASÁDA | 10 ROKOV FLORIDA

INTERIÉROVÉ APLIKÁCIE

SÉRIA 09
SÉRIA 89 NÍZKOTEPLOTNÁ
SÉRIA 69
SÉRIA 07

Všeobecné informácie
S výnimkou série 75, ktorú je možné spracovať iba ako jednovrstvo-
vý variant, platí toto: Pre objekty v priamej oblasti pôsobenia soľnej 
hmly na morskom pobreží je potrebný aplikovať dvojvrstvový sys-
tém, aby sa dosiahla minimálna hrúbka vrstvy 80 µm na hranách 
a v rohoch. Pri použití dvojvrstvového systému je pre optimálnu 
medzipriľnavosť nevyhnutné naželírovanie (= čiastočné, ale nie úpl-
né vytvrdnutie) prvej základnej vrstvy. Želírovanie môže viesť iba 
k roztaveniu, ale nie k úplnému vytvrdeniu tejto základnej vrstvy - 
to je potrebné zohľadniť najmä pri rôznych geometriách dielov a 
hrúbkach stien materiálu! Potom sa nanesie druhá vrchná vrstva 
a nechá sa úplne vytvrdnúť v súlade s podmienkami vypaľovania v 
technickom popise produktu pre túto vrchnú vrstvu.

Hrúbka vrstvy
Údaje o minimálnej hrúbke filmu nájdete v najnovších nariadeniach 
na testovanie a kvalitu organizácií GSB International, QUALICOAT 
alebo ďalších organizácií testovania kvality.
Štandardná hrúbka náteru je v rozmedzí od 70 do 80 µm, avšak na 
dosiahnutie primeraného pokrytia v prípade výrazných farebných 
odtieňov a efektov jemných štruktúr môže byť potrebný hrubší film. 
Séria 68 povrch  hlboko matný: Aby sa zabezpečili dostatočné me-
chanické vlastnosti, hrúbka nanesenej vrstvy nesmie presiahnuť 
100 µm.

Nekompatibilita práškových náterov
Nekompatibilita s práškovými nátermi sa môže prejaviť rôznymi for-
mami, napríklad matným povrchom,  vpichmi, zhoršeným  rozlyvom 
a v niektorých prípadoch vznikom kráterov. 
Príčiny takýchto problémov sa môžu pripísať použitiu rôznych su-
rovín, napríklad systémov pojív pre práškové nátery rôznej kvali-

ty, výrobkov od rôznych výrobcov a zvyškom prášku v lakovacom 
systéme.
Suroviny ovplyvňujú vlastnosti práškových náterov, ako je reaktivi-
ta, viskozita v roztavenej fáze a aj povrchové napätie. Tieto fakto-
ry, ako aj rôzni výrobcovia materiálov, najviac ovplyvňujú kompatibi-
litu rôznych zmesí a sú príčinou všetkých výskytov nekompatibility. 
V mnohých prípadoch na vznik takýchto neželaných efektov stačí 
len malá koncentrácia. Nekompatibilita v dôsledku rôznej kvality vý-
robkov alebo materiálov od rôznych výrobcov nie je defektom, ale je 
výsledkom rôzneho chemického zloženia a vlastností. 

To znamená, že dôkladné vyčistenie systému pri každej zmene vý-
robku alebo výrobcu je veľmi dôležité.

Farebná odchýlka
Práškové nátery sa navrhujú a vyrábajú v súlade s definovanými fa-
rebnými normami, ako je napríklad systém RAL. Aj v prípade veľmi 
dôsledného prístupu sa nedá vyhnúť rozdielom vo farbe a vzhľade v 
rôznych šaržiach. Výsledok nanášania náteru, ktorý sa musí vopred 
otestovať porovnaním s referenčnou vzorkou výrobcu práškového 
náteru, závisí aj od aplikačného zariadenia a zvolenej teploty a času 
vytvrdzovania (jednotné parametre procesu v prípade následných 
zákaziek). Podmienky vytvrdzovania určené výrobcom (min./max. 
teplota substrátu a čas vytvrdzovania) sa musia dodržiavať. Odchýl-
ky vo farbe a lesku môžu byť dôsledkom rôznych podmienok vytvr-
dzovania, ako sú napríklad zmeny teploty prúdiaceho vzduchu ale-
bo diagramu časovania, prekročenie teploty substrátu alebo času 
expozície odporúčaného výrobcom („pretvrdenie“) v prípade porúch 
alebo zastavenia dopravníka, výkyvy teplôt a/alebo odchýlky v tvare 
dielov alebo odchýlky v teplotách substrátu s hrubostennými a ten-
kostennými dielmi v peci.
Preto sa pred spracúvaním vyžaduje test výkonnosti systému na-
nášania náteru. Rozdiely vo farbe a vzhľade zapríčinené systémom 
– hlavne z hľadiska podielu recyklovaného prášku – sa musia určiť 
vytvorením tolerančných vzoriek.
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eAk chcete udržať minimálne rozdiely vo farbe a vzhľade, ktoré závi-
sia od systému, celá vrstva v konkrétnej zákazke (špeciálne v prípa-
de, keď proces náteru zahŕňa čiastočné zákazky) sa musí naniesť 
jedným systémom, ak je to možné bez prerušenia a s jednotný-
mi parametrami systému (ako je napríklad vysoké napätie, nosný 
vzduch, dávkovanie, vzdialenosť medzi dýzou a opracovávaným 
dielom atď.) a ak je to možné s jednou šaržou a jednotným podie-
lom recyklátu. V prípade manuálnej aplikácie sa musia očakávať 
rozdiely vo farbe a vzhľade spôsobené nerovnomernou aplikáciou 
prášku. Musí sa zaručiť rovnomerná hrúbka vrstvy: nadmerné roz-
diely v hrúbke vedú k rozdielom vo farbe a vzhľade a ovplyvňujú 
aj lesk. Hodnotenie farebných tolerancií a tolerancií vzhľadu podľa 
platných noriem pre nátery pre automobily nie je pre práškové ná-
tery vhodné.

Jedna vrstva verzus dve vrstvy
Na výrobky označené ako výrobky s dvojvrstvovým metalickým 
efektom sa musí naniesť bezfarebný vrchný náter.

Odolnosť v zásade definuje metóda postupu s jednou alebo dvomi 
vrstvami. Odolnosť metalických práškových náterov závisí od vý-
robku a musí byť odsúhlasená   s výrobcom  s odkazom na špe-
ciálne požiadavky, ako je odolnosť voči odieraniu a poškriabaniu, 
spôsob čistenia, farebná  stálosť a odolnosť voči chemikáliám. Pred 
aplikáciou akýchkoľvek 2-vrstvových systémov, ktoré obsahu-
jú (i) základný náter alebo katoforézu ako základný náter a (ii) 
práškový náter s kovovým efektom ako vrchný náter, sa obráť-
te na výrobcu. V týchto prípadoch  (i) a (ii) odporúčame štandardnú 
hrúbku vrstvy vrchného náteru 100 μm. 

Efektívne odporúčanie od výrobcu musí obsahovať podrobné in-
formácie o všetkých zaťaženiach a látkach, ktoré môžu pôsobiť na 
práškový náter, ako je zvýšený obsah chlóru, soli a zvýšená vlh-
kosť vo wellnessových strediskách a plavárňach, priestoroch s vy-
sokou frekvenciou návštevníkov, ako sú verejné priestory a výrob-
né priestory, vrátane tesniacich hmôt a iných látok, ako sú leštiace 
prostriedky, klzné vosky, mazivá na vŕtanie a rezanie atď., ktoré sa 
dostávajú do kontaktu s natretými povrchmi. Tieto látky musia mať 
neutrálne pH a nesmú obsahovať zložky, ktoré by mohli poškodiť 
náter. Pred nanesením náteru sa preto dôrazne odporúča vykonať 
príslušný test  u prevádzkovateľa aplikácie.

V prípade potreby bude potrebná vrchná transparentná vrstva na 
zamedzenie účinkom na povrch náteru (metalickémetalické časti-
ce), ktoré by mohli viesť k odchýlkam vo farebnom odtieni  alebo  
efekte.  Keď sa používa dvojvrstvový systém, musia sa dodržať prí-
slušné podmienky vytvrdzovania.

Dvojvrstvové systémy - rovnaký základný a vrchný náter
Pre prvú vrstvu použite len polovičný čas vytvrdzovania (tzv. želíro-
vanie) podľa príslušného technického listu výrobku, ak nie je uvede-
né inak. Druhá vrstva sa musí nechať vytvrdnúť podľa technického 
listu výrobku (úplné vytvrdnutie). Presné podmienky vytvrdzovania 
(čas a teplota vytvrdzovania) sa však musia určiť samostatne pre 
každú aplikáciu a nanášaciu linku.  Pravidelne kontrolujte adhéziu 
medzi vrstvami!

Následné ohýbanie, prelakovanie 
a malé opravy
V prípade následného ohýbania sa pred hromadnou výrobou 
musí vyskúšať vhodnosť postupu na originálnych dieloch, pre-

tože špeciálne funkcie lemovacieho stroja, prímesy, predúpra-
va, polomer ohnutia, podmienky ohýbania (prostredie), teplota, 
hrúbka steny, hrúbka vrstvy, podmienky vytvrdzovania, farba, 
čas skladovania a všetky ostatné faktory ovplyvňujú parametre 
ohýbania. Mikrotrhliny na povrchu práškového náteru môžu viesť 
k neskoršiemu poškodeniu koróziou.
Najmä pri hlbokom mate sérii 68 môže nadmerná hrúbka vrstvy 
viesť k drastickému zníženiu mechanických vlastností.

Následné prelakovanie a malé opravy fasádnych aplikácií nie sú v sú-
lade s pokynmi publikovanými organizáciami GSB a QUALICOAT.
Ak sa však vykonávajú malé opravy alebo  prelakovanie, musí sa 
venovať pozornosť primeranej adhézii na substrát a poškodený ná-
ter, ako aj vlastnostiam konštrukčných častí a materiálov.
Pred prelakovaním je dôležité brúsenie a očistenie a odstránenie 
brúsneho prachu. Nová vrstva sa potom musí naniesť v súlade 
s príslušným technickým listom výrobku. 

Všetky malé opravy musí vykonať špecializovaná spoločnosť, aby sa 
zaručilo, že funkčnosť a celkový vzhľad náteru bude čo najviac zodpo-
vedať pôvodnému stavu. Systém na opravy sa vo všetkých prípadoch 
musí vopred vyskúšať na ploche, ktorú nie je vidieť. Toto je jediný spô-
sob, ako sa zaručí najlepšia možná zhoda farby a funkčnosti a vyskúša 
sa adhézia na pôvodný náter v prirodzených podmienkach. 
Upozorňujeme, že optické, mechanické a chemické vlastnosti, ako 
aj odolnosť systémov na opravy voči UV žiareniu a poveternostným 
vplyvom nemusia zodpovedať vlastnostiam práškových náterov  
TIGER Drylac®. Preto sa musí vykonať vhodná skúška na zamýšľanej 
aplikácii. 

Uplatnenie záruky na výrobku s obnoveným a opraveným náterom 
nebude  akceptované.

Adhézia tesniacich hmôt, lepidiel 
a peny
Pred aplikáciou tesniacej hmoty alebo lepidiel a pred pokrytím penou 
sa povrch musí primerane vyčistiť, napríklad izopropanolom. Dôležité 
je vopred vykonať skúšku. Dodávatelia musia poskytnúť pokyny na 
spracovanie a odporúčania týkajúce sa výrobkov. Dokonca aj  krát-
kodobé pôsobenie organických rozpúšťadiel, ako sú riedidlá farieb 
alebo acetón, a alkalické, abrazívne alebo iné čistiace prostriedky, 
ktoré môžu poškodiť farbu, môže spôsobiť nenapraviteľné poškode-
nie povrchu náteru, ktoré nie je viditeľné voľným okom. 

Balenie a skladovanie lakovaných 
komponentov
Balenie
Lakované komponenty sa nesmú zabaliť, kým úplne nevychladnú, 
aby sa zabránilo vzniku škvŕn z tepla.
Vhodnosť obalových materiálov bez obsahu plastifikátorov, fólií a ná-
lepiek, pomocných a prepravných zariadení, sa pred použitím musí 
vyskúšať, napr. sa musí zistiť výskyt neželaných javov, ako je odde-
ľovanie, zmena lesku alebo farby, prilepenie lepidla k povrchu a pod., 
a musia sa používať správnym spôsobom, aby sa v prípade potreby 
dali bez problémov odstrániť (napríklad štítky, lepiace pásky atď.).

Ochranná fólia musí byť spracovaná počas obdobia spracovania 
stanoveného poskytovateľom fólie, keďže fólia starne a jej vlastnosti 
sa menia. Musíte dodržať podmienky na skladovanie a spracovanie 
uvedené výrobcom fólií, aby ste zaistili aspoň to, že
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e• povrch, ktorý má byť chránený, bude čistý a suchý, t. j. bez 
akýchkoľvek mazív, olejov, rozpúšťadiel a ďalších látok;

• spracovanie ochrannej fólie (nanášanie a odstraňovanie) sa 
vykonáva v stanovenom teplotnom rozsahu; 

• pri ďalšom spracovaní alebo ochrane musíte podľa poky-
nov výrobcu ochrannú fóliu nanášať rovnomerne (ideálne 
mechanicky) tak, aby ste sa vyhli skladaniu, tvorbe bublín či 
prílišnému naťahovaniu;

• podľa poskytovateľových podmienok používania musíte 
ochrannú fóliu odstrániť z povrchu, ktorý chcete chrániť, 
najneskôr po 3 mesiacoch; po uplynutí tohto obdobia musíte 
použiť novú fóliu. 

Akumulácia vlhkosti (napríklad pod baliacimi fóliami) a teplo pri skla-
dovaní v nesprávnych podmienkach, najmä v otvorenom priestore, 
môžu viesť k vzniku mliečnobielych škvŕn.
Následky tohto fyzikálneho procesu, ktorý sa príležitostne vyskytu-
je, sa často môžu odstrániť aplikáciou tepla (napríklad zahrievaním 
v peci, priemyselnými teplovzdušnými sušičmi) a môžu sa obmedziť 
alebo sa im môže predchádzať používaním perforovaných fólií.

Skladovanie
Balíky, ktoré sa skladujú na zemi na stavenisku, sa musia umiest-
niť na drevené podpery s miernym sklonom. Balíky chráňte pred 
slnečným svetlom, vlhkosťou a nečistotami. Zabezpečte primerané 
vetranie, aby sa zabránilo kondenzácii. Otvorte fóliu na prednom 
konci, aby sa umožnilo vetranie prvkov zabalených vo fólii. Prvky v 
otvorených obaloch zabezpečte proti poškodeniu dažďom.

Čistenie
Fasáda
Nevyhnutným predpokladom primeranej starostlivosti o fasádu 
s náterom je čistenie stavby v pravidelných intervaloch najmenej 
raz za rok a v nepriaznivom prostredí častejšie podľa pokynov zdru-
ženia pre kvalitné čistenie kovových fasád (Gütegemeinschaft für 
die Reinigung von Metallfassaden e.V. (GRM)). Čistenie má vyko-
návať člen združenia GRM pomocou čistiacich prostriedkov a čis-
tiacich látok schválených združením GRM, aby sa zaručila kvalita 
čistenia povrchov fasád s nátermi podľa normy RAL-GZ 632-1996. 
Pred prvým čistením a potom pri každom použití iného čistiaceho 
prostriedku sa čistiaci prostriedok a čistiaca látky musia vyskúšať na 
ploche najmenej 2 m2 na južnej strane, ktorá nie je odkrytá, aby sa 
zaručila vhodnosť postupu čistenia. 

Nepoužívajte abrazívne ani agresívne prostriedky. Na čistenie použí-
vajte len mäkké tkaniny, z ktorých sa neuvoľňujú vlákna. Vyhýbajte sa 
nadmernému odieraniu. Nepoužívajte parné čističe. Ihneď po čistení 
povrchy opláchnite čistou, studenou vodou. Dokonca aj  krátkodobé 
pôsobenie organických rozpúšťadiel, ako sú riedidlá farieb alebo ace-
tón, a alkalické, kyslé, abrazívne alebo iné čistiace prostriedky, ktoré 
môžu poškodiť farbu, môže spôsobiť nenapraviteľné poškodenie po-
vrchu náteru, ktoré nie je viditeľné voľným okom.

Metalické efekty
Metalické nátery sa musia pravidelne čistiť ihneď, ako sa zašpinia. 
Staré, zaschnuté nečistoty sa dajú odstrániť len abrazívne, čím sa 
poškodí (poškriabe) náter. Pozrite si najnovšie vydanie technické-
ho listu č. 1090.

Efekty jemnej textúry
Prvky fasády natreté nátermi s efektom jemnej textúry vyžadujú 
okrem vyššie uvedených odporúčaní na čistenie špeciálne ošetre-
nie. Pri čistení drsných povrchov, ktoré sa vzhľadom na svoje vlast-
nosti ťažko čistia len vodou, pridajte malý objem neutrálneho alebo 

slabo alkalického čistiaceho prostriedku. 

Odolnosť voči chemikáliám
Požadovaná odolnosť práškového náteru voči chemikáliám závisí 
od výrobku, a preto sa najlepšie vyberie po konzultácii zmluvných 
strán pri plánovaní v závislosti od aplikácie a známych znečisťujú-
cich látok. Dôležitá je najmä dohoda o profile požiadaviek a skú-
šobnej metóde, ktorá môže byť v súlade s normou EN ISO 2812-1 
týkajúcou sa náterových látok a lakov. Stanovenia odolnosti náterov 
voči pôsobeniu kvapalín. Definovať sa musí aj čas skúšky a pôso-
benia a koncentrácia znečisťujúcich látok.

Všeobecné informácie –  
metalické efekty
Na diely, na ktoré sa náter nanáša ťažko, sa musí vykonať pred-
nástrek . Následný vrchný náter môže spôsobiť nežiadúci efekt ob-
lakov . V prípade dielov, na ktoré sa náter nanáša z oboch strán, sa 
na stranu, ktorá je naviac viditeľná, náter nanáša nakoniec. Pred 
nanesením náteru sa musí definovať umiestnenie panelov a profi-
lov – zvisle alebo vodorovne – a pri nanášaní náteru a nasledujúcej 
inštalácii sa nesmie zmeniť. Musí sa predchádzať rôznym krivkám 
zahrievania. Pri nanášaní náteru sa nesmú miešať diely s tenkými 
a hrubými stenami. Na jednom objekte nekombinujte farby z rôz-
nych šarží alebo od rôznych výrobcov, aby sa predišlo rozdielom 
vo farbe, lesku a vzhľade. Odporúčame udržiavať konštantné apli-
kačné parametre počas celého postupu nanášania náteru vo výrob-
nej šarži a na začiatku a počas výroby testovať prinajmenšom far-
bu, lesk, vzhľad a podmienky vytvrdzovania. Rôzne parametre po-
stupu a aplikácie môžu spôsobiť, že veľké projekty, v ktorých sa po-
užije niekoľko nanášacích zariadení, môžu skončiť s rôznou farbou 
a vzhľadom, a to aj v prípade rovnakých výrobcov a šarží. V takejto 
situácii sa pred postupom nanášania vyžaduje vzájomná dohoda 
o tolerančných vzorkách. Rôzne materiálové napätie medzi sub-
strátom a náterom môže viesť k ťahovým trhlinám vo vrstve práško-
vého náteru bez pigmentu (napríklad v transparentných vrstvách). 

Nanášacie systémy –  
metalické efekty
Rôzne typy  pištolí, systémov a rôzne parametre striekania sú často 
príčinou nekonzistentných výsledkov. Dôležité je používať len dýzy 
odporúčané pre metalickémetalické práškové nátery. V závislosti od 
typu  výrobku, na ktorý sa nanáša náter, sa môžu používať dýzy 
s plochým striekaním alebo dýzy s prevetrávaným nárazovým dis-
kom s konštantným oblakom prášku. Uzemnenie a nabíjanie oblaku 
prášku sa musí pravidelne kontrolovať. Pravidelný postup monitoro-
vania zahŕňa aj priebežné čistenie hadíc s práškom a odstraňova-
nie nánosov na striekacích dýzach a v boxoch. Metalické nátery sa 
odoberajú len z fluidizovaných zásobníkov. Metalické nátery sú cit-
livé na rôzne pomery recyklovania, nanášanie sa preto musí od za-
čiatku vykonávať s podielom recyklovaného prášku najviac približ-
ne 30 % (počiatočný  náter bez dielov).

Práškové  pištole sa počas aplikácie nikdy nesmú umiestniť veľ-
mi blízko k opracovávanému dielu, aby sa zabránilo vzniku pruhov. 
Pruhy, ktoré niekedy vznikajú v automatických systémoch pri pohy-
be vratného zariadenia po sínusovej krivke, všeobecne nie sú vidi-
teľné a často sa prejavia len v špeciálnych podmienkach osvetlenia 
alebo pri rôznych uhloch pohľadu.
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eRecyklácia – metalické efekty

Rovnomerný   farebný odtieň  a efekt sa dosiahnu len v prípade, ak 
aplikátor určí prídavok čerstvého prášku, ktorý sa dôsledne dodr-
žiava v celom postupe a neklesne pod 70 %. Recyklovaný prášok 
sa do obehu prášku musí vracať kontinuálne a po preosiatí. Viac-
násobné alebo výlučné používanie recyklovaného prášku nie je po-
volené. Keďže nie všetky  metalické práškové nátery sú pri recyk-
lovaní rovnako stabilné, podiel čerstvého prášku sa musí defino-
vať pomocou tolerančných vzoriek pre farbu a vzhľad. Najdôleži-
tejšie je však počiatočné monitorovanie dodržania farebného odtie-
ňa, resp. efektu . Pri aplikácii efektov jemnej textúry sa recyklova-
nie neodporúča.

Elektrostatické nabíjanie –  metalické 
efekty
Manuálne alebo automaticky: elektrostaticky ( metalické práškové 
nátery) alebo tribostaticky (tzv. UNI farebné odtiene). Len niekoľ-
ko metalických práškových náterov sa môže striekať tribostaticky. 
Vhodnosť týchto náterov pre nanášací systém sa musí pred spraco-
vaním vyskúšať. Vzhľadom na rôznu kapacitu nabíjania práškových 
náterov a kovových častíc sa všetky kovové častice nemusia pre-
niesť na diel, na ktorý sa nanáša náter, čo môže viesť k odchýlkam 
vo farbe alebo vzhľade. Zmena z elektrostatického nabíjania na tri-
bostatické a naopak alebo kombinovanie oboch typov pri nanáša-
ní náteru na diel nie je povolené. Pri používaní metalických práško-
vých náterov sa nanášací systém musí udržiavať čistý, aby sa za-
bránilo spekaniu a vzniku skratov v dýze. 

Uzemnenie – metalické efekty
Pri používaní metalických práškových náterov je dôležité zaručiť 
správne uzemnenie systému na striekanie prášku a dielu, na kto-
rý sa nanáša náter. Uzemnenie významne prispieva k rovnomer-
nosti farby a vzhľadu.

Zrieknutie sa zodpovednosti
Naše ústne a písomné odporúčania súvisiace s používaním našich 
výrobkov sú založené na skúsenostiach a našom najlepšom vedo-
mí v súlade so súčasnými technologickými štandardmi. Poskytova-
né sú ako pomôcka pre kupujúceho alebo používateľa. Nie sú zá-
väzné a nepredstavujú žiaden zmluvný právny vzťah ani dodatočnú 
povinnosť vyplývajúcu z kúpnej zmluvy. Kupujúceho nezbavujú 
povinnosti skontrolovať vhodnosť našich výrobkov na zamýšľané 
použitie. V rozsahu stanovenom v dodacích a platobných podmien-
kach zaručujeme, že naše výrobky neobsahujú chyby ani defekty.
Ako súčasť našej povinnosti poskytovať informácie pravidelne upra-
vujeme informácie o výrobkoch v súlade s technickým pokrokom. 
Preto vždy platí najnovšia verzia týchto informácií, ktorú si môžete 
prevziať na lokalite www.tiger-coatings.com. Spoločnosť TIGER 
Coatings GmbH & Co. KG si vyhradzuje právo urobiť zmeny v in-
formačnom letáku výrobku bez predchádzajúceho písomného upo-
zornenia.

Tento technický list výrobku nahrádza všetky predchádzajúce 
technické listy výrobku a poznámky pre zákazníkov publikova-
né na túto tému a je určený len na poskytnutie všeobecného 
prehľadu o výrobku. Ak používate výrobok, ktorý nie je súčas-
ťou našej štandardnej ponuky výrobkov uvádzaných v zozna-
me štandardných výrobkov (posledná platná verzia), postupuj-
te podľa informácií v príslušnom informačnom letáku výrobku.

Naše technické prospekty a všeobecné dodacie a platobné 
podmienky, ktorých najnovšie verzie si môžete prevziať na 
lokalite www.tiger-coatings.com v časti Download (Súbory na  
stiahnutie), sú neoddeliteľnou súčasťou tohto technického lis-
tu výrobku.


