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VEROPAL UV 40 
Akrylátový lak určený k ochraně dřeva proti povětrnostním vlivům a UV záření. 

VP 8/18/81/1R2 
 

POUŽITÍ 

Roztok akrylátového kopolymeru v organických rozpouštědlech s ochrannými účinky proti UVA i UVB záření je určený pro zpevnění 

nebo povrchovou úpravu porézních i neporézních materiálů, kde není na závadu přítomnost rozpouštědla. Dodávaný roztok v 

ketonickém rozpouštědle je dále ředitelný acetonem, methylethylketonem, toluenem, xylenem, ethylalkoholem a isopropylalkoholem 

za účelem úpravy obsahu sušiny a s tím související viskozity.  

 

VÝHODY 

- chemicky vázaný (neextrahovatelný) UV stabilizátor  

- po zaschnutí nelepivý  

 

VZHLED 

Nízko-viskózní transparentní kapalina. 

 

VLASTNOSTI PRODUKTU 

Sušina ~ 40,0 ±2 % hmotnostních 

Hustota ~ 0,97 g/cm3. 

 

ÚPRAVA PODKLADU 

Všechny podklady musí být čisté, suché, zbavené vosku a mastnot.  

 

NANÁŠENÍ  

Stříkáním, máčením, clonováním, štětcem, válečkem. 

 

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 

Nanášecí zařízení, nářadí a pracovní pomůcky je nutné po skončení práce ihned umýt odpovídajícím organickým rozpouštědlem. 

Doporučeny nejsou hořlaviny I. třídy, chlorovaná a aromatická rozpouštědla.  

 

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE  

VEROPAL UV-40 je hořlavinou II. Třídy. Obsahuje methylethylketon jako nosné rozpouštědlo. Při zachování běžných pravidel 

osobní hygieny nepředstavuje žádné výrazné riziko – pokyny viz Bezpečnostní list VEROPAL UV-40. Nátěr není určen pro přímý 

styk s potravinami a pitnou vodou.  

 

ZNEŠKODNĚNÍ ODPADU 

Po spotřebování a zaschnutí nátěrové hmoty je možno plastový nebo kovový obal likvidovat jako ostatní odpad nebo odložit na 

místo určené obcí k ukládání odpadu. 

 

BALENÍ 

Dle dohody se zákazníkem. Standardně v 1 L, 5 L a 20 L obalech.  

 

SKLADOVÁNÍ 

Skladuje se v uzavřených obalech, na krytém suchém tmavém místě při teplotě 15-25°C. Záruční doba je 12 měsíců od data výroby. 

 

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE 

Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu. 
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