
Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich 

současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. 

Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost 

výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost 

odpovědnost. 

 

 

TECHNICKÝ LIST 
 Kód: 48505101 

 
Velikost balení: blistr 15 ml 

 

 

www.ceys.cz 

 

AC Marca Czech Republic, s.r.o.  

Jana Čermáka 124 

282 01 Přišimasy 

www.acmarca.cz 

 

19.03.2020 

 

Datum vytvoření: 

 

Popis výrobku 

CEYS SPECIAL SMALTCEYS Opravný smalt na opravu 
keramiky je vysoce kvalitní rozpouštědlem ředitelný 
akrylový smalt určený k opravě škrábanců, důlků a 
odštěpků na smaltovaných površích a na všech typech 
keramiky. Vyznačuje se dobrou adhezí a je dokonale 
nepropustný. 

Přípravek se dodává ve vysoce lesklé bílé nebo 
pergamenové barvě. 

Po vytvrzení je smalt odolný vůči horké vodě a čisticím 
prostředkům. 
 

Technické vlastnosti 

Barva Bílá nebo pergamenová. 
Vytváří povrch s vysokým leskem. 

Bod vznícení: (40 ± 2) °C 

Obsah sušiny 37 ± 2 % obj. 

Otevřená doba (20 °C, 50% RV)  Cca 10 min. 

Teplota při nanášení Min. 10 °C 

Maximální obsah VOC 567 g/l 

 
Doba zasychání: 

Teplota podkladu 23 °C 

Doba do zaschnutí na dotek 30 min. 

Celková doba zasychání 7 h 

Doba do přetření* 2 h 
* Přetření týmž generickým typem nátěrové hmoty. 
 

Použití 

Opravy drobných škrábanců, důlků a odštěpků na široké 
řadě povrchů: 

- Sanitární zařízení všeobecně 
- Koupací vany, umyvadla 

- Domácí spotřebiče 
- Porcelán, nádobí 
- Keramika 

Návod k použití 

Příprava povrchu: 

Opravovaný povrch musí být čistý, suchý a zbavený 
prachu nebo mastnoty. 

Aplikace: 

Přípravek přímo naneste a rozetřete štětečkem.  

Podle potřeby aplikaci opakujte. 

Tloušťka mokrého filmu by měla být minimálně 95 µm.. 

Tloušťka suchého filmu by měla být minimálně 35 µm..  
 

Rozpouštění a čištění 

Přípravek se snadno odstraňuje pomocí tkaniny zvlhčené 
rozpouštědlem ketonového typu (aceton apod.), a to jak 
ihned po nanesení, tak i po vytvrzení. 
 

Skladování 

Pokud se výrobek uchovává v původním obalu za 
normálních skladovacích podmínek (za teploty 5 – 20 °C) 
mimo dosah přímého slunečního záření, přesahuje jeho 
doba použitelnosti 24 měsíců. 
 

Bezpečnostní doporučení 

Hořlavá kapalina a páry. 

Styk s kůží a vdechování jsou zdraví škodlivé. Zamezte 
styku s očima, pokožkou a oděvem. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepožívejte. 

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném 
bezpečnostním listu. 

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti 
výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel. 

SPECIAL SMALTCEYS Opravný smalt 
 


