
Informacja techniczno-handlowa

Nazwa produktu: Farba akrylowa wewnętrzna - biała

Mieszanina dyspersji akrylowej, wypełniaczy, środków reologicznych i konserwujących.

Opis produktu:

Powłoka charakteryzuje się wysoką trwałością. Jest przepuszczalna dla pary wodnej i powietrza.

Sposób uŜycia:

1. Przygotowanie powierzchni: 
    Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być odpylone, czyste i suche. Powłoki farb klejowych lub 
    wapiennych muszą być usunięte aŜ do odsłonięcia tynków. Ściany odtłuścić przy pomocy wody z dodatkiem "Mydła 
    malarskiego" DRAGON. Nierówności, rysy, spękania i szorstki tynk zaszpachlować "Gładzią szpachlową" DRAGON. 
    ŚwieŜe tynki powinny być sezonowane przez 6 tygodni przed nałoŜeniem emulsji. Przed malowaniem uŜyć "Podkład
    gruntujący uniwersalny" IRISS. W celu wzmocnienia powierzchni i zmniejszenia zuŜycia farby uŜyć "Grunt głęboko  
    penetrujący podkład akrylowy" IRISS.
2. Narzędzia:
    Farbę nakładać pędzlem lub wałkiem.
3. Temperatura podczas wykonywania prac:
     Prace prowadzić w temperaturze powyŜej +5°C (temperatura powietrza, podłoŜa oraz malowanych elementów). 
4. Zalecenia:
    Przed uŜyciem farbę dokładnie wymieszać (nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych). W celu osiągnięcia najlepszych 
    efektów zaleca się 2 - 3 krotne malowanie. Kolejną warstwę nakładać poprzecznie po wyschnięciu poprzedniej. Pełne 
    właściwości uŜytkowe powłoka nabiera po całkowitym wyschnięciu. 
5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:
    Narzędzia po pracy umyć w wodzie.
6. Ograniczenia i uwagi:
    Farba jest gotowym produktem bez moŜliwości rozcieńczania wodą. Farby nie naleŜy mieszać z wapnem, kredą, 
    pigmentami, innymi dodatkami oraz innymi farbami. Występowanie wody wewnątrz zamkniętego opakowania nie jest wadą,
    farbę wówczas naleŜy dokładnie wymieszać.

Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:
Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C.  
Chronić przed dziećmi. Chronić przed przegrzaniem i mrozem.
Pozostałe uwagi:
Po zakończeniu prac pomieszczenie naleŜy intensywnie wietrzyć aŜ do zaniku charakterystycznego zapachu.

Pozostałe informacje:

Posiada atest PZH nr: HK/B/1748/02/2009

ZN-21B-EBOkres waŜności: Norma:18 miesięcy

Zastosowanie:

Wyrób przeznaczony do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów wykonanych z tynków (cementowych i cementowo - 
wapiennych), podłoŜy gipsowych, płyt kartonowo - gipsowych, pilśniowych oraz tapet papierowych i z włókna szklanego. MoŜe być 
stosowana do drewna (po przeszlifowaniu i odpyleniu powierzchni). Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości:  

Czas schnięcia - 2 h; 
Zalecana ilość nakładanych warstw - 2 - 3;
Gęstość - 1,25 kg/L;
Wydajność - 8 - 9 m²/L (zaleŜy od rodzaju malowanej powierzchni, ilości nakładanych warstw oraz sposobu nakładania);

Kod kreskowy GramaturaKod Opakowanie

Ilość

Cecha w op. zb. w warstwie warstw na palecie

Gramatury, opakowania itp.

5 l5903649013118IEB50 20 4 80-opak. z tworzywa

10 l5903649010162IEB10 11 4 44-opak. z tworzywa

19 l5903649013491IEB19 8 3 24-opak. z tworzywa
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