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UV REVITAL 

Návod na použití a technické informace 

CHARAKTERISTIKA 
UV REVITAL je speciální 100% UV stabilní dvousložkový 
polyaspartický nátěr k obnovení lesku kamenného 
koberce Destone UV REZIST. 
 

ROZSAH POUŽITÍ 
Po několika letech může povrch kamenného koberce UV 
REZIST vlivem povětrnostních podmínek a mechanického 
namáhání matnět, ztrácet lesk. K obnovení lesku slouží 
UV REVITAL KK.  

ZPRACOVÁNÍ 
 0,45 kg složky A (pryskyřice) a 0,45 kg složky B 

(tvrdidla) se důkladně (2 – 3 minuty elektrickým 
míchadlem při max. 250 ot./min) promíchá 
v plastovém kbelíku. Výše uvedené množství je 
v poměru dodáno v jednotlivých lahvích. Není tedy 
třeba nic odvažovat, jen je nutné smíchat celý obsah 
dodaných lahví. Nerozmíchávejte najednou větší 
množství než je uvedeno výše, hrozí předčasné 
zatuhnutí směsi. 
 

 Vydatnost: z dodaného balení je možno přetřít 
plochu kamenného koberce o velikosti 7m2. 
 

 Na dokonale suchý povrch kamenného koberce se 
nanáší nylonovým válečkem nebo štětcem tenká 
vrstva UV REVITALU (nylonový váleček naleznete v 
našem sortimentu prodávaného příslušenství pro 
kamenný koberec). 

 

 Minimální aplikační teplota okolního prostředí i 
podkladu je minimálně 0° C. Doporučená teplota 
aplikace je minimálně 5° C. Maximální teplota pro 
aplikaci je 25° C. Během aplikace musí být podklad 
suchý. Aplikace se nedoporučuje při zvýšené vzdušné 
vlhkosti. Maximální relativní vlhkost vzduchu je 70%. 

 
 

 Doba zpracovatelnosti rozmíchané směsi je do 15 
minut při 22° C. Při vyšších teplotách se doba 
zpracovatelnosti snižuje, proto doporučujeme 
rozmíchávat menší množství. 

 

 Plocha po ošetření UV REVITALEM je pochozí po 6 
hodinách při teplotě 20° C. 

 

 Čištění nářadí a znečištěných ploch provádějte 
acetonem nebo ředidlem S6005, S6006, případně po 
zaschnutí mechanicky.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 POZOR! Vyvarujte se dlouhého míchání směsi při 
vysokých otáčkách, kdy se směs intenzivně prohřeje a 
začne předčasně tuhnout. 
 

 Pracujeme-li s UV REVITALem delší dobu, je třeba včas 
vyměnit aplikační váleček, než na něm začne směs 
tuhnout. 
 

 

SKLADOVATELNOST 
 Skladování složky A a B odděleně v uzavřených 

označených obalech a v suchu při teplotě 5°C až 25°C  po 
dobu max. 6 měsíců od data nákupu. 

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 Používejte pouze v souladu s návodem na používání. 
 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
 Důsledným používáním ochranných pomůcek se chraňte 

před přímým kontaktem Vaší pokožky a očí 
s nevytvrzenými polyaspartickými pryskyřicemi a tvrdidly. 

 Důsledným zabezpečením odvětrání se    chraňte před 
nadýcháním výparů. 

 Vždy používejte ochranné gumové rukavice, ochranné 
brýle, případně ochranný štít, pracovní oděv chránící celé 
tělo, uzavřenou pracovní obuv při míchání a aplikaci 
materiálu.  

 

PRVNÍ POMOC 
 PŘI NADÝCHÁNÍ: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch, 

odstranit znečištěný oděv a zajistit lékařskou pomoc. 
 PŘI STYKU S KŮŽÍ:  Odstranit znečištěný oděv a intenzivně 

oplachovat zasažená místa proudem čisté teplé (30-32°C) 
vody. Dopravit k lékaři. 

 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:  Vyjměte případně kontaktní čočky. Co 
nejrychleji provést výplach proudem vody, co nejdéle, 
min. 20 minut.  Zajistit lékařské ošetření a ve výplachu 
pokračovat i při transportu postiženého.   

 PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ!  Vypláchnout ústa 
vodou a zajistit okamžitou lékařskou pomoc. 
 

UV REVITAL se dodává v plastových lahvích. 


