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ŘEDIDLO UNIFER 
 
CHARAKTERISTIKA: Ředidlo do Kovářské barvy UNIFER®, Kovářské barvy UNIFER® TOP, Kovářské barvy UNIFER® PRIMER, 
vhodné také do většiny alkydových nátěrových hmot. 

 
SKLADOVATELNOST A BALENÍ: Skladujte na suchém místě, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Do doby použití ponechejte 

balení pevně uzavřené. Skladovatelnost 12 měsíců v originálních plechových obalech při max. teplotě -5 až +35C.  
 
Balení: 1 L, 5 L, 10 L. 

 

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ: Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na etiketách 
balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku společnosti AAA COLOR a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Bližší 
informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu, který je na vyžádání. 

 
 
 
Ředidlo PU MAX 
 
CHARAKTERISTIKA: Ředidlo do Kovářské barvy UNIFER® MAX, dvousložkových a jednosložkových polyuretanů, alifatických 
polyuretan-akrylátů. 

 
SKLADOVATELNOST A BALENÍ: Skladujte na suchém místě, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Do doby použití ponechejte 

balení pevně uzavřené. Skladovatelnost 12 měsíců v originálních plechových obalech při max. teplotě -5 až +35C.  
 
Balení: 1 L, 5 L, 10 L. 

 

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ: Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na etiketách 
balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku společnosti AAA COLOR a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Bližší 
informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu, který je na vyžádání. 

 
 
 

NITRODIL 
 
CHARAKTERISTIKA: Ředidlo do Kovářské barvy UNIFER® EPOX PRIMER. 

 
SKLADOVATELNOST A BALENÍ: Skladujte na suchém místě, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Do doby použití ponechejte 

balení pevně uzavřené. Skladovatelnost 12 měsíců v originálních plechových obalech při max. teplotě -5 až +35C.  
 
Balení: 1 L, 5 L, 10 L, 25 L. 

 

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ: Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na etiketách 
balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku společnosti AAA COLOR a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Bližší 
informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu, který je na vyžádání. 

 
 
 
 

TECHNICKÉ SLUŽBY:  
V případě nejasností nebo upřesňujících dotazů kontaktujte naše technické oddělení na tel. číslech 
+420 546 223 080 v pracovní době nebo +420 773 567 093 NONSTOP SLUŽBA, kde Vám ochotně 

poradí a pomohou vyřešit veškeré požadavky. 
 

 

Tento Technický list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.  
Informace obsažené v tomto technické listu odpovídají nejnovějším informačním poznatkům, vývoji a použití našeho výrobku. Nejsme odpovědni za 

chybný způsob aplikace, nebo použití materiálu mimo rámec jeho určení, odpovídáme pouze za konstantní kvalitu dodaného výrobku. 
 


