
1 (2) 

TEHNIČNI LIST 636 
FUTURA 40

17.11.2015 Barva za les in kovino 

OPIS BARVE Barva na uretansko alkidni osnovi za vertikalen nanos. Sijaj: polsijaj. 

UPORABA FUTURA 40 je primerna za končni nanos na lesene površine in temeljno obdelane kovinske površine. 
Za samostojno pohištvo tako za zunaj kot znotraj. 

Izogibajte se uporabi temnih nians zunaj. 

Suha snov ~ 53 % volumsko 

Hlapne organske spojine (HOS) Produkt ni vključen v direktivo EU o hlapnih organskih spojinah. 

Teoretična poraba Nanešeno enkrat na gladko površino  8 - 12 m²/l 

Specifična teža ~  1.3 g/ml 

Čas sušenja, +23°C 

- prašno suh
- naslednji nanos

Po 4 urah
Naslednji dan

Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih 

Redčenje, čiščenje TEKNOSOLV 1621 (nafta) ali TEKNOSOLV 9500 v spreju 

Končni izgled 

Barve 

Pakiranje 
(različna pakiranja glede na države) 

Polsijaj

Barva je vključena v mešalni sistem Teknomix. 

Baza 1: 0,45L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Baza 3: 0,45L, 0,9L, 2,7L, 9 L 
Črna: 0,5L in 1L 

VARNOSTNA OPOZORILA Glejte varnostni list. OPOZORILO! Zaradi nevarnosti samovžiga je treba vse odpadke iz izdelka in 
umazane krpe itd. hraniti na ognjevarnem mestu v nepredušno zaprtih posodah. Potopitev v vodo je 
prav tako priporočljiva. 
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Podatki v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih testih in praktičnih izkušnjah. Številke so samo za orientacijo in so odvisne od na primer barve in sijaja. Ker nimamo 
nadzora nad pogoji in načinom uporabe, smo odgovorni le za kakovost izdelka in jamčimo, da je skladen z našim nadzorom kakovosti. Ne prevzemamo odgovornosti za 
kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe izdelka v nasprotju z navodili ali predvideno uporabo. Zadnja verzija tehničnega lista, varnostnega lista ali sistema 
je na voljo na www.teknos.com. 

NAVODILA ZA UPORABO 

Priprava površine 

Temelj 

Nanos barve 

Pogoji za delo 

Površina za barvanje mora biti popolnoma čista.  
Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah s površine.  
Če je površina že pobarvana, jo operite z RENSA SUPER. 
Odstranite rjo z kovinskih površin z žičnato krtačo.  
Odstranite vse odluščene dele stare barve. 
Popolnoma zmatirajte površine, ki imajo sijaj z brušenjem in nato odstranite prah in nečistoče. 
Vse luknjice in razpoke zaprite z kitom SILORA A. Zmatirajte površino in odstranite prah.

Na kovinske površine nanesite temelj FERREX antikorozivni premaz. 
Z temeljem FUTURA 3 prebarvajte vse lesene površine, iverko, ali stare premaze na alkidni, oljni 
ali kislinski osnovi 

Barva je zelo tiksotropna (primerna za vertikalni nanos) zato pred uporabo barvo dobro 
premešajte. 
Nanašate lahko z čopičem, valjčkom ali z brizganjem. 
Uporabite velikost airless šobe 0.011- 0.013". 
Ko barvo nanašate z brizganjem, razredčite barvo  5 – 15 % z Teknosolv 9500 volumsko. 
Drugi nanos nanesite šele naslednji dan. 

Obdelovalna površina mora biti suha. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura 
ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%.  




