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Vypracoval : Jaroslav Tokarčík Číslo výkresu : Hxxx Stred.

12Schválil : Marek Kuchta Číslo SAPO : 07xxx
Názov: 

Plastové rozvádzače
(materiál SMC)

Typ výrobku
OS, OW, DIN, LUG

Číslo výrobku v SAPO
07xxxxxxxxxxx

Číslo Číslo uloženia Zn. opis List - 1
Listov - 2
Min. tarif

0,00
Číslo
oper.

Číselník
práce

P 0 P I S   P R Á C E  -  O B P Prípravky, náradie, STN,
rezné podmienky, kontrola

Čas
t AC

Tr
t AC

St.
kv.

010
Očistiť a odmastiť rozvádzač:

 Z povrchu rozvádzača odstrániť všetky štítky (samolepky) ktorými je 
rozvádzač označený. Okolie rozvádzača očistiť, odstrániť vysoku trávu atď., 
aby pri práci neboli žiadne prekážky. Celý povrch rozvádzača nastriekať 
(rozpračovačom) prípravkom MULTI CLEAN. Prípravok nechať pôsobiť cca 
10 minút (Podľa veľkosti znečistenia.) Nastriekaný povrch skrine očistiť 
plstenným kartáčom, čím sa odstránia hrubé nečistoty a vyčnievajúce 
sklenné vlákna. Ak sú miesta kde ešte nečistoty zostali, postrek prípravkom 
treba zopakovať a miesta kartáčom dočistiť. Po očistení celú plochu 
opláchneme (postriekame rozprašovačom ) čistou vodou. Postupujeme 
rovnomerne zhora, aby pozostatky stekali nadol. Očistenú plochu necháme 
samovolne vyschnúť.

Štetec, kartáč, rozprašovač s 
prípravkom MULTI CLEAN, 
rozprašovač s čistou vodou

020
Maľovanie, rozvádzača:

Farbu dôkladne rozmiešame v pomere 6 : 1
Farbu nanášame na povrch skrine molitánovým valčekom. (Súprava na 
maľovanie). Farbu dobre a rovnomerne rozotrieť po celej ploche rozvádzača. 
Väčšiu pozornosť venovať na miesta kde sú rohy, výstupky, alebo vybrania, 
aby aj v týchto miestach bola farba v dostatočnej húbke a aby zase 
nestekala. Po saschnutí prvej vrstvy farby (cca 45 min., záleží od 
vonkajšieho prostredia ) náter treba ešte raz zopakovať.
Po ukončení maľovania rozvádzač označiť štítkami.

Farba + tužidlo WU1024HR735,
súprava na maľovanie (plastová 
vanička s molitanovým valčekom
samolepiace štítky (podľa typu 
rozvádzača)
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