
Profesjonalna wodorozcieńczalna farba do malowania sufitów.
Głęboko matowa, niweluje refleksy świetlne.

Antirefl ex White Paint

Wysokiej jakości biała, głęboko matowa, wodorozcieńczalna farba, przeznaczona do malowania sufitów. Dzięki specjalistycznej 
formule niweluje refleksy świetlne wywołujące wrażenie nierówności podłoża. Farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malo-
wania sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli, obiektów służby zdrowia, 
zakładach produkcyjnych. Ze względu na efekt jednolitej, głęboko matowej powierzchni doskonale nadaje się nawet do dużych jasno 
oświetlonych powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY 
- głęboko matowa, niweluje refleksy świetlne 
- jednolita gładka powierzchnia niwelująca optyczne nierówności podłoża 
- pozwala uniknąć smug i pasów 
- niechlapiąca 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zawartość Lotnych Związków Organicznych
Dyrektywa UE 2004/42

Kategoria II/Ag: Wartość graniczna UE: 30 g/l (2010)
Niniejszy produkt zawiera maksymalnie: 14,8 g/l LZO

Gęstość w temp. 20°C 1,395 g/cm3
Waga suchego ekstraktu 54,2 %

Stopień połysku 1,6% przy 60°, 2,3% przy 85°

Odporność na szorowanie na mokro (EN 13300) Klasa 2

Spoiwo Akryl
Rozpuszczalnik Woda
Temperatura zapłonu Nie dotyczy. Produkt niepalny.
Okres przechowywania 18 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 

w temp. od + 5°C do +35°C
Czas schnięcia (przy 20°C i 50% wilgotności względnej): Bezpyłowo:45 minut, Sucha w dotyku: 1 godziny,

Kolejna warstwa po: 2 godzinach
Wydajność do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu 

APLIKACJA
Produkt gotowy do użycia. Nakładać pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskowo. W przypadku malowania meto-
dą natrysku farbę można rozcieńczyć dodając ok 10% wody. Stosować na lite, czyste, suche podłoża. Nakładać w  temp. 
minimum +8°C (wilgotność względna maks. 85%). Unikac przeciągów. Narzędzia czyścić wodą. 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym 
przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Farbę chronić przed mro-
zem. Data ważności i nr partii na opakowaniu. 

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO
Zawiera 1,2-benzizotiazolino-3 (2H)-on i mieszankę 5-chloro-2-metylo-3 (2H)-izotiazolonu (nr Ce: 247-500-7) i 2 metylo-3(2H)-izotiazolonu 
[nr CE: 220-239-6] (3:1). Może spowodować reakcję alergiczną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nosić rękawice ochronne. Unikać uwal-
niania do środowiska.

*Informacja na temat poziomu emisji substancji lotnych w pomieszczeniach, powodującego ryzyko toksyczności 
inhalacyjnej, zgodnie ze skalą klasy od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

Profesjonalna wodorozcieńczalna farba do malowania sufitów.


