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PREZE]\TACE
ultratenké tepelné izolace Temp-Coat@l 0l.

Teclrnický list
I. Název: TEMP-COAT (TC10l)@il. Popis,

TEMP-Coat G) - univerzální izolace v te]<uté formě.
I(aPalná lierarrrická izolace TEMP-Coat o - nátěr. snacltlo apliltol.atelllÝ na trubky. nác]rže^vzducllotechnikrr a vytápěcí systénl. s,sténl , ět,{,,i-.,.;i.ffi;;;.ii.'i;:;a)-. potrllbí s horkouvodoú , Potrubní doPravlrí sYstém Pl-vnu. clopravrrí prostieclk,v (ar-rta. uutoL-,.rr_v. trarrrvaje), stěny astřechy budov a staveb. stejně jalto rnnoho dalšíclr. J

TEMP-Coat @ ie alternatil'ou árahýnl nretodárr izolace. Dobrá pr,ilna'-ost li růzrrýrrl clruhťrtrr por..rchťrr,-ý,r,azně snižu.je nrožlost vzrril<u ko.oze pod prilrrár-ní izolací.

l*iť;tJ':;xTTl'-i,li]otpro 
TC10] o , oá -60"C až do 205,C Proclr-lkt se aplikuje pI,i replotách

S]ožerrí.
TEMP-Coat ro - to je l<orrtPozitní rlrateriál. složerrý z trrili,.osíěr s teclrnlckýttr l.altuetrl. ponol.enÝclr cloV'Soce k'alitrrílro ]atexového záklachr a akrv]or,-ého p";i.; l-;;" -;;;;;;il. irrut.rial., clěla výr<lbel<lehliýnr a velrrri í-lexibilním a díliy tolnu se nrťrže.oztairou,ot a stnršt,ovzit spolu s trrěnícítn sePovrchem' TC101 je'elnri iehký:a P.rržný. což nu dodár,á r.lasttrosti oltu.tické izolace. obzvlášt,uhluliu. vl,vol arré ho l<on strukčníÁi vibrac erni.
TEMP-Coat @ - je bílý' rtátěr. ale bar'a n:růže bÝt zrrrěněna rla ]ibor.oInÝ pastelový odstín na požádaní.
_ IJr. Výhorly izol:rce Tenr;r-Co:rt @:

- Izolační vlstva je lrodrrě slabá ve srovtláilí s liotlt,enčními izolacerlli;- Izolačrrí \,.r-stvtt nežatěžr_rje válrově zaiz,o7ovanÝ objekt. 
-'

- Lehce opravitelná;
- Usnadriu.je kotrtrolu za statletrt izo]ovarrého por.,rchu.
- Oclrrání izolovarrý povrclr proti korozi;
- Aplikuje se na povrclty,o tóplotě od +7"g do +180 "Cl;
- Nepropouští r.odil a liapalinv:
- Není ŽiVrrí PŮdou Pro bakteiií ani ži,,,otníll prostřeclíltr pro hlodavce a Iltrrvz;- Nepro di.rltrrj e o clpac11,. l
- SnadIré por-ržiteIrrá. obzviášt'na po,1clry složitÝ.ch tr,arit.IV. Použití.
Příprava povrchu.
APliliuje se TemP-Coal @ na suclrÝ'. čistÝ. povrclr. treobsahuiící oIe.i. r,osli. tu]... špínu ani ]<orozi.I(orozi rnťtŽete odstrarrit píslrovárríirl nebo Ůrouš.,rí".. š;í;,, ;rL"'il,;.ui.,ř)',,"kovou voclou.NarláŠení izolace na hlinrkový a nerezot ý pol,rch n.poti,.Út;. žádný.zálilaclní nátěr. povrch r,rlrlíkovéoceli Pro izo]ace za,max,itnální teploty potr'ebuje rúŮrrý záŘladní,rritěr, aopo.ue.l.rne epoxidor,'
fi::áilTi:'r*ť#i"'í ťi?'jilJ,|.";,]"ť'''á 

býá,;;,ě,,',,,-i,i.ouaní,r-, r-,el,c, ii.t-,,an,n-, savý
Míchání.
Potl'ebujete obdólníliovÝ rrlíclracllo pro rrtíchálí proclulitu. Pro rozrlíclrání TCl0l je ne.jYlrodně.jšíPouŽÍt obYČe,jnou trríclrec'],u o poIor:ičrri rvclllosii. než.jc, ,1..nto., e]el<trické vrtačl<1.. pr.íliš rvch]élnicharrí tlrťtže zpťrsobit pošlioiení plrriva nátěru. "rrUJL LlLl\[l tu-t\g Vl tll

Nenrícire.jte přípretl,eii clé]e. rlež je tieba.



ffiffi§.ffi§Wfu 8ij"§-iliŤ
| :ríMÝ D.ovoZCE.pnoDEJ
Sl AV;Bl\j l DI KoHAcr. t_tŠrÝ
r\A M É t! r.t É o a x la. n y. Ď Ln žaÝ
tel.; 545 235 026, lvww.AHTSTYL.oz

,:

Aplil<ace. V1,,niliající vlasttlosti TC]l01 urrrožňují jeho rranášetrí r,,e r,čtšillě pr'ípadťr bez snížení teplot a
pozastavení provoztt ..horliÝch" sl,sténrťl. Optirnální teplota pro apliliacijc 10'C až 100'L-. Doba po
apliltaci. kdy nátěr nesmí být dále zpracot,ár,átt, ttettí korlstalrtlrí azáleží na teplotě povt,clru. rra nčjž je
aplikol,ár-r. oliolrrí teplotě a vlhkosti. Nátěr rnusí být nanášetr tenkÝrlli t,rstt,arrri a to tali. aby další
vrstva b_vla vžd_v* nanášena na suchou \,rstvu přeclchozí. Jedlra vrstva bv nrčla bý-t koleln 0.5 nrrlr. což
jsor-r 2-3 nástřiky rozprašovače. Podle požadované cílol,é leplotv povrclru. na rlě.jž.ie TC-l01
aplilior,án^ rTanášejte potřebný počet vrstev. Pro běžné por,ržití je na usclrnutí pt'íprar,liu zapcltřebí
kolerl 24 hodin zaběž-né pokojor,é teplotv a při dobré cirltulaci ,u,zcluchu v nrístnosti či r,.enkovtritn
ploStoru.
Pol<tld.je pi,ípraveJ< nanášen na povrclr o teplotě vyšší než l00'C. doporuču.jelle. aby do první nebo
druhé vlstvy naitěr,u'bylo pr'idár-ro tllaló množstl,í vod.v (200 nrl/19 l) fo bude rllít za následeli r,Ýrazně
lepší adhezi.
ApliJ<ační zeiízení,
Str'Íkací zaŤízení 1,yžaclr"rje čerpadlo. l<teró lnťrže natlést 3 až 4litrv l,tt tllitltttt-t (3000 PSI). (ponlěr 28:]
Airless zaŤízení ncbo l.íce) *

NaŠe pistole "Quili(iun" je určena pro por,ržití na lrrirlÝch (do 50nl]) ncbo tčžlio přístupr-rÝch por,,rchťt.
Tato pistole potl'ebuje pracol,ní tlali cca 6 bar (80 PSI).
Taktéž lllťlže být TC101 aplikován iponlocí hludkého štětce, Porržití štětce pro apliltaci pt'íprallilt tra
ploclru r,,ětší než 50 trr2 rlení cloporučeno. je r,šali nejlepší pro nátčr těžlto dostuprrých ploch.
L lSt(jtll.
'l'ETVíP-Coat (D - je altrvlovÝ prodr-rkt na vodní bázi. Odstraňu.je se sapotlátclrr a vodou oltarrržitě po
apliliaci.
Bezpečllostní požaclavk1,
Při běžnýcIr podrnínkách je pr'ípral,ek zceia bezpečnÝ.
Dlouhoclobý l<ontalit pokožki, s přípravkem tlťtže vvl,olat její podrážděrrí. Doporučujetle použít
ochratlné rttkavice, ochranné oblečení a ochrantré brýle.

\-. Tcchníclió p:tratttettr,.
Podíl pevných čristic v objenru (+ / -) 83%
Hlrrotnost (vlhlrý produkt): 0.622 kg / litr
Přcpr:rvní Irnrotnost 5galorrovélro (ccit 19 litr,ťr) liýblu: cca l3 lt_u

Htnotnost suclróvt,str,\,: 0.24 kg/rrlr o síle 0._5 tlm. 1.22 liginr2 o sílc 2._j rlurr.
Teoreticl<ri spotř,cbir (0.5rrlln silná vrst-,.a). 0.6l litdi/llrr
Olrsah VOC: 0.0099 jednotliv EPA (linlottrosttrí podí1).

VI. 'Iesty.
'l'EMP-Coat rU prošel řadou testťr ASTM. GOST. ČSX PX
Tepelné 1,1astt-tosti,

Data byli z.jištěny sI,ovn:í\,itcínr tcstem:
Vypočtená tepeiná vodivost: i = 0,001 W / rn o C
Součinitel pi,estuptt tepla: rr,, = 1,6-3,0 W/m2 o C.
Sor_rčirritcl prosttlpll tepla: u,, : 2,0-5,0 W/lrr2 o C.
Měrrrá tepelná kapacita: Co : 1,10 lď / lig oC.
ApliI<ace n:r sttYec|tu :

Srovnilvaci zkoušky tepelného odporu a odrazir,,osti. provedené v ccrtjf-rliot,ané laboratoi,e USA.
tlaznaČujÍ. že Tenlp-Coat fl irplikovaný v celkové vrstr,,ě 2,5.{ nrrrr je cl<l.ivalenten polvstyrenu o sile
l00 ttrrlr a trrá tepeltlý odpor R-20 (2.51 m' ."C / W;.
[-abor:rtorní studie 1 yýsledlt1, ASTM.
Odraz slurrečrlího záŤení 8J .J'fo (prťrrněr)
Lllrisil,ita 85%n
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Hořlavost.
pte Čsx EN 13501- l:2003 A2-s1. d0
Reakce na oheň '{2
tvorba l<ouře: s1
klasifikace podle plamenně hořících kapek/částic je: d0
Mechanické vlastnosti.
Přídržnost k podkladu (beton) > 0,3 MPa ČSN ZS ZSZZ
Přilnavost odtrhem (ocet) > 0,3 MPa ČSX PX ISo 4624
poměrné prodloužení 65% ASTM D-882
ltr.vzi l,ální r.lastnosti,
Prostup vodních par-ekvir,,alentní difŤzní tloušt'ka > ].4 rll čsx nx ISo 7783-2
Vodotěsnost < 0.1 l/rn2.30ilin ČSX Z: ZSZS
Mrazuvzclornost - přídržnost li podltlaclu po 15 znrazo.r,ttcíclr cvltlech > 0.3 Mpa čsx z: uszz
Odolnost vYsoltÝtrr teplotárn - pr'ÍdrŽlrost li podkladtr po 1 tÝclr,iu uložerlí pr,i 200oC > 0,3 Mpa čSN
13 2577
protiiiol,ozrlí odoltlost vťrči liorrdenzační vodě - bez zár,ad
čsx px Iso 6270
Zdravotrrí a hvgi cnicltá nczťivacltlost
Dle CSN EN ISO l6000-9 - liladné posouzetlí
pH 8.7

VII. Sclrv:i|ení.
Ettct,gr Star PartIter
Lloy-d Register of Shipping Č. SaS FO10506
GSA / NSN # 8030 01 387 1027
Sclrr,áletro: Coast Guard USA. MLCA STD 63001Ý S. 35
Schváleno pro certiíikaci: US Departlnetlt of Agriculture
Sclrl,áleno: Úl'ad pro kotrtrolu potravitr a léčiv tÚSel
Schváleno : Departtrletrt oť Errergv (USA)
Schvirleno: N:ílnot'ní agentllra pro bezpečnost (tJSA)
Schr,'áletro: Rritská nátrrořtrí agentura plo sanitární lil.gietlu liócl S.I.C].: 5033
Všechna sclir,álení TSCA
Schva]eno: S_v*stérn certií-rltace l, oblasti požárrrí bezpečllclsti v Ruslrlt.
Schl,álerrí: GOS-| Il Certi1lliace systétlru
Schl':iletlcl: Federáhrí slr-ržba pt,o ciohled tlad oclrranou práv spotr'ebitelri 1Ttirslio).
I'ZUS- pobočka C!esl<é Budě.jovice : certiflkát produlttl_l.
TZUS- pobočlra České Budějovice : STO
X. Ziirul<a.
SPoleČrrost TEMP-Coat G) Brand Products. LLC. gararrtuje lO-letori životllost proclulttu 

,lC101 
z,a

běžnÝch prol.ozních pocltnínek a od data apliliace izolace,


