
 

 

 

 

GORI 691 V-Joint Protection 
Technický list 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Syntetická pojiva 

 Doplňkové přípravky 

 Voda 
 

 Hustota: Bezbarvý cca. 1,1 g/ml 

  Bílý cca. 1,2 g/ml 

  Obsah pevné látky: Bezbarvý cca. 35 % w/w 

   Bílý cca. 48 % w/w 

 Teplota vznícení: Nehořlavý. 
 

 Láhev 250 ml s postřikovací tryskou a 300 ml kazety. 
 

Technická data pro použití 
 

Použití: Ochrana spojů tvaru V u dřevěných oken, dveří, okenic, fasádních panelů atd. 
 

Sejměte ochranné víčko. Uřízněte trysku pod kosým úhlem. Velikost ústí trysky by neměla 
být větší než 2 mm. Stiskněte lehce výrobek GORI 691 V-Joint Protection. Potom uhlaďte 
tmel tmelovacím nožem nebo prstem. Případné přebytečné množství odstraňte. Místa 
příčného řezu, např. na fasádních panelech, se ošetřují štětcem.  

Optimální teplota pro výrobky a okolí: 18-22 °C 
Nepoužívejte při teplotě nižší než 10°C. 

Optimální relativní vlhkost:  cca. 50 % 

Zajistěte, aby opracovaný povrch byl čistý, suchý a bez prachu a mastnoty. 

Obsah vlhkosti ve dřevě musí být cca. 13 % a by nemel přesahovat 15 %. 
 

Přibližně 10 g / běžný metr se spojem tvaru V 2 mm. 
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GORI 691 V-Joint Protection je průmyslový výrobek na vodní bázi určený pro 
ochranu spojů tvaru V a míst s příčným řezem na dřevěných oknech, 
dveřích, okenicích, fasádních panelech atd. 
 
GORI 691 V-Joint Protection je k dispozici bezbarvý a v bílé barvě. 
 
Po provedení základního nátěru nebo přechodného ošetření nastříkáním 
jsou spoje tvaru V a místa s příčným řezem ošetřena přípravkem GORI 691 
V-Joint Protection. 
 
V exteriéru nikdy nepoužívat jako finální nátěr bezbarvý lak. 

Vlastnosti: 

Velikost balení: 

Složení: 

Teoretická 
spotřeba: 

Způsob nanášení: 
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Výše uvedené informace jsou dány dle našeho nejlepšího vědomí a na 

základě nejnovějšího technického stavu. Jsou nezávazné a neosvobozují 

kupujícího a zpracovatele svých povinností, vyzkoušet si naše produkty 

vlastním testem na způsob použití a postup. Z důvodů různorodých možností 

použití a zpracování se však musí vyloučit odpovědnost a závaznost. 

 

 

Proveďte přestříkání asi po půl hodině. 
 

Polévací zařízení lze vyčistit vodou. 
 

GORI 691 musí být skladován při teplotě nad +5 °C. Trvanlivost neotevřených balení je cca. 
24 měsíců od data výroby. Balení po použití neprodyšně uzavřít. Neskladovat společně s 
potravinami nebo krmivy. 

 

Podle běžných podmínek zaházení se nátěrovými látkami dřevin. 

Další informace naleznete v bezpečnostním listu materiálů. 
 

 

Skladování: 

Čištění: 

Doba schnutí: 

Ochrana zdraví 
a bezpečnost: 


