Farba elewacyjna silikonowa rosa

?
Doskonale kryj¹ca i wydajna
?
Odporna na zabrudzenia
?
Samoczyszcz¹ca
?
Nisko nasi¹kliwa i wysoce paro-przepuszczalna
?
Efekt perlenia- chroni œcianê przed namakaniem
?
Do zabezpieczana i dekoracji fasad

przeznaczenie

kolory

Zalecana do malowania powierzchni szczególnie nara¿onych na opady
atmosferyczne. Posiada bardzo nisk¹ nasi¹kliwoœæ, dziêki czemu chroni (np.
œcianê lub dachówki) przed nadmiernym namakaniem i wnikaniem zabrudzeñ.
Idealna do malowania budynków zabytkowych. S³u¿y do malowania pod³o¿y takich
jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i
dyspersyjne, tynki i g³adzie gipsowe, p³yty gipsowo-kartonowe, nieotynkowane
mury z betonu, cegie³, bloczków, pustaków ceramicznych, komórkowych lub
silikatowych.
Bia³y

opakowania

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
>15000 mPas 20 rpm, dysk 5
1,48 +/- 0,1
8-9
1-2
2-4 h
12h
8-10 m2/l
pêdzel, wa³ek, natrysk
5-30OC
3 lata
A/c/FW 40 g/l – max 39 g/l

przygotowanie
pod³o¿a

Pod³o¿e powinno byæ suche, stabilne, i noœne, tzn. odpowiednio mocne i
oczyszczone z warstw mog¹cych os³abiæ przyczepnoœæ farby, zw³aszcza z kurzu,
brudu, wosku oraz t³uszczów. Stare pow³oki malarskie i inne warstwy o s³abej
przyczepnoœci do pod³o¿a nale¿y dok³adnie usun¹æ. Drobne uszkodzenia (np.
pêkniêcia lub ubytki) nale¿y naprawiæ i zaszpachlowaæ. Pod³o¿a o du¿ej
nasi¹kliwoœci i ch³onnoœci zagruntowaæ emulsj¹ gruntuj¹c¹. Wyprawy tynkarskie
mo¿na malowaæ po ca³kowitym wyschniêciu nie wczeœniej ni¿: dla tynków
mineralnych przed up³ywem 2÷4 tygodni, a dla tynków akrylowych - przed up³ywem
7 dni.
Farba jest dostarczana w postaci gotowej do u¿ycia. Nie wolno ³¹czyæ jej z innymi
materia³ami. Przed u¿yciem nale¿y j¹ koniecznie dok³adnie wymieszaæ celem
wyrównania konsystencji. Czynnoœæ tê najlepiej wykonaæ mechanicznie, stosuj¹c
wolnoobrotow¹ wiertarkê z mieszad³em. Do pierwszego malowania mo¿na dodaæ
maksymalnie 5% czystej wody. Przyjête proporcje rozcieñczania nale¿y zachowaæ
na ca³ej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania nale¿y stosowaæ
farbê w postaci nierozcieñczonej. Farbê nale¿y nanosiæ w postaci cienkiej i
równomiernej warstwy, nie wczeœniej ni¿ przed up³ywem 6 godzin od gruntowania
pod³o¿a. Malowanie mo¿na wykonywaæ wa³kiem, pêdzlem lub metod¹ natryskow¹.
Farbê mo¿na nanosiæ jednokrotnie lub dwukrotnie (zalecane), w zale¿noœci od
ch³onnoœci i struktury pod³o¿a. W przypadku nanoszenia pierwszej warstwy, tzw.
podk³adowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby rozcieñczonej
wed³ug wy¿ej opisanych proporcji. Kolejn¹ warstwê mo¿na nak³adaæ po ca³kowitym
wyschniêciu poprzedniej ( ok. 4 godzin ), stosuj¹c metodê "na krzy¿" i zachowuj¹c
dla danej warstwy farby jeden kierunek nak³adania. Przerwy technologiczne
podczas malowania nale¿y z góry zaplanowaæ, np. w naro¿nikach i za³amaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby nale¿y
prowadziæ w sposób ci¹g³y (stosuj¹c technologiê „mokre na mokre”), unikaj¹c
przerw w pracy. Czas wysychania farby zale¿nie od pod³o¿a, temperatury i
wilgotnoœci wzglêdnej powietrza wynosi ok. 2-6 godzin. Czas ten zale¿ny jest
równie¿ od intensywnoœci koloru stosowanej farby.
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.

