Farba akrylowa wewnêtrzna œciana i sufit

?
Zapewnia piêkne, matowe wykoñczenie
?
Bardzo ³atwa w aplikacji
?
Wyró¿nia siê dobrym kryciem i trwa³oœci¹ koloru
?
Tworzy pow³oki odporne na mycie wod¹ z dodatkiem detergentu
?
Do zastosowania wewn¹trz budynków

przeznaczenie

kolory

Przeznaczona do malowania œcian i sufitów wewn¹trz pomieszczeñ mieszkalnych,
s³u¿by zdrowia i obiektów u¿ytecznoœci publicznej. Nadaje siê na powierzchnie
wykonane z tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, p³yt kartonowogipsowych, tapet papierowych i materia³ów drewnopochodnych.

Bia³y + 18 kolorów: pudding waniliowy, tiramisu, koktajl brzoskwiniowy, z³ocista
chryzantema, mas³o orzechowe, kawa frappe, cytrynowa lemoniada, s³oneczny
tulipan, herbaciana ró¿a, dojrza³e mango, malinowe marzenie, ostre chili, delikatny
fio³ek, deser jagodowy, oliwny gaj, s³odkie kiwi, b³êkitna hortensja, gor¹ca
czekolada

opakowania

1L – pude³ko plastikowe
2,5L – wiadro plastikowe
3L – wiadro plastikowe
5L – wiadro plastikowe
10L – wiadro plastikowe

parametry
techniczne

wygl¹d pow³oki:
lepkoœæ:
gêstoœæ:
ph:
iloœæ warstw:
nanoszenie drugiej warstwy:
ca³kowity czas schniêcia:
wydajnoœæ:
narzêdzia:
magazynowanie:
termin przydatnoœci:
limit LZO:

bia³a lub kolorowa g³adka matowa
12000 +/- 4000 mPas 20 rpm, dysk 5
1,41 +/- 0,1
8-9
1-2
2-4 h
12h
8-12 m2/l
pêdzel, wa³ek, natrysk
5-30OC
2 lata
A/a/FW 30 g/l – max 29 g/l

przygotowanie
pod³o¿a

Pod³o¿e musi byæ czyste, suche i odt³uszczone, oczyszczone z py³u i luŸno z nim
zwi¹zanych elementów. Nale¿y usun¹æ wszelkie zanieczyszczenia ograniczaj¹ce
przyczepnoœæ farby do pod³o¿a za pomoc¹ odpowiednich preparatów. Do
wype³nienia pêkniêæ i ubytków w pod³o¿u oraz wyrównania powierzchni nale¿y
zastosowaæ odpowiedni¹ masê szpachlow¹. Upewniæ siê, czy wszystkie
powierzchnie szpachlowane lub wczeœniej malowane farb¹ z po³yskiem zosta³y
zmatowione. Sypkie i bardzo ch³onne pod³o¿a zagruntowaæ preparatem o
w³asnoœciach wi¹¿¹cych pod³o¿a. Powierzchnie przygotowane do malowania
powinny byæ g³adkie i o jednolitej ch³onnoœci.

Przed przyst¹pieniem do malowania farbê nale¿y dok³adnie wymieszaæ, nie
rozcieñczaæ wod¹. Rozcieñczenie spowoduje obni¿enie lub utratê parametrów
technicznych farby. W zale¿noœci od ch³onnoœci pod³o¿a nale¿y na³o¿yæ 1 – 2
warstwy farby za pomoc¹ pêdzla, wa³ka lub metod¹ natrysku. Dla kolorów o
szczególnie s³abej sile krycia mo¿e nast¹piæ koniecznoœæ na³o¿enia dodatkowych
warstw. W temperaturze 23OC i przy wilgotnoœci wzglêdnej powietrza 50% farba
schnie ok. 2 godziny. Miêdzy nak³adaniem kolejnych warstw nale¿y zachowaæ 2 - 4
godzinny odstêp czasu.
Nie usuwaæ razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewaæ do kanalizacji. Odpady
ka¿dorazowo powinny zostaæ zagospodarowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami krajowymi dotycz¹cymi odpadów. Szczegó³owe informacje zosta³y
zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

œrodki
bezpieczeñstwa

Chroniæ oczy i skórê, w razie kontaktu natychmiast zmyæ wod¹. Przechowywaæ
w miejscach niedostêpnych dla dzieci. Os³oniæ otoczenie malowanych powierzchni.
Ewentualne zabrudzenia usuwaæ nie czekaj¹c na wyschniêcie.
Szczegó³owe informacje zosta³y zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej maj¹ na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s¹ podstaw¹ do odpowiedzialnoœci
prawnej Producenta, gdy¿ warunki wykonawstwa pozostaj¹ poza jego kontrol¹. Wszelka ingerencja w sk³ad produktu jest niedopuszczalna i mo¿e w znaczny
sposób obni¿yæ jakoœæ stosowanego wyrobu. W przypadku po³¹czenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci. W razie pytañ prosimy
skontaktowaæ siê z doradc¹ technicznym firmy.
Data aktualizacji karty technicznej: 22.04.2015r.

