akrylowa farba lateksowa - POLI-K

Akrylowa farba lateksowa do malowania œcian, sufitów i innych powierzchni,
wykonanych z ró¿nego typu pod³o¿y mineralnych.
Pow³oki przepuszczalne dla par i gazów
Zapewnia oddychanie œcian
Dobra przyczepnoœæ do pod³o¿a
G³adkie, matowe pow³oki
Wydajna, dobrze kryj¹ca
Odporna na zmywanie
Wewnêtrzna

Farba przeznaczona jest do malowania pod³o¿y cementowo - wapiennych,
gipsowych, betonu, p³yt kartonowo-gipsowych, ceg³y, drewna i materia³ów
drewnopochodnych wewn¹trz pomieszczeñ. Pomieszczenia przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi i produktów bran¿y ¿ywnoœciowej nadaj¹ siê do u¿ytku na drugi
dzieñ po malowaniu.

Bia³y. Farbê mo¿na barwiæ pigmentami do farb wodnych lub uniwersalnymi.

Woda, dyspersja styrenowo-akrylowa, wype³niacze, pigmenty, dodatki.
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8-10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zale¿noœci od powierzchni i u¿ytego
narzêdzia malarskiego.

Wyrób nale¿y przechowywaæ w szczelnie zamkniêtych opakowaniach w
temperaturze od +5°C do +30°C. Chroniæ przed mrozem.
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Pod³o¿e musi byæ suche, czyste, wolne od py³u, kurzu i luŸnych fragmentów, o dobrej
wytrzyma³oœci, s³abe lub bardzo ch³onne zagruntowaæ preparatem gruntuj¹cym
akrylowym. Usun¹æ stare pow³oki farb kredowych oraz emulsyjne z³ej jakoœci. Ubytki
i pêkniêcia uzupe³niæ mas¹ szpachlow¹ i wyrównaæ. Wszelkie zanieczyszczenia
organiczne usun¹æ odpowiednimi preparatami. Farbê przed u¿yciem dok³adnie
wymieszaæ, nie rozcieñczaæ wod¹. Rozcieñczenie spowoduje obni¿enie lub utratê
parametrów technicznych farby i zmianê odcienia koloru. W przypadku koniecznoœci
uzupe³nienia strat w wyniku parowania lub w celu dostosowania do wymagañ
sprzêtu natryskowego mo¿na dodaæ maksymalnie 5% wody pitnej. Farbê nak³adaæ
przy pomocy pêdzla, wa³ka lub agregatu natryskowo. Zaleca siê nak³adanie 1-2
warstw farby, kolejn¹ warstwê mo¿na nanosiæ po wyschniêciu poprzedniej tj. po
ok.2h. Malowaæ w temperaturze pod³o¿a i otoczenia powy¿ej +5o C.

Lepkoœæ
Gêstoœæ
pH
Czas schniêcia
Termin wa¿noœci

10000 ± 4000 mPa*s Brookfield 20rmp dysk 5
1,41 ± 0,1 kg/dm3
8,0 - 9,0
ok. 3 h
bia³a 12 miesiêcy

Pêdzel, wa³ek, aparat natryskowy. Narzêdzia po pracy myæ wod¹.

Wszelkie dane dotycz¹ce wyrobu odnosz¹ siê do temperatury otoczenie +20°C
oraz wilgotnoœci wzglêdnej powietrza 60%. Prowadzenie prac w innych
warunkach spowoduje wyd³u¿enie lub skrócenia czasu schniêcia wyrobu. Prace
nale¿y prowadziæ, gdy temperatura otoczenia i pod³o¿a waha siê od +5°C do
+25°C, a wilgotnoœæ wzglêdna powietrza nie przekracza 80%.

Najlepszym sposobem na likwidacjê resztek produktu jest jego zu¿ycie lub
przekazanie innej osobie. Nie wylewaæ do kanalizacji. Opakowanie wyrzuciæ do
pojemników na odpady z tworzyw sztucznych.
Wyrób niesklasyfikowany jako niebezpieczny. Stosowaæ zwyk³e œrodki chroni¹ce:
okulary, rêkawice, odzie¿ chroni¹c¹ przed poplamieniem.
Zwroty bezpieczeñstwa:
S 2 Chroniæ przed dzieæmi
S 25 Unikaæ zanieczyszczenia oczu
Dyrektywa 2004/42/WE - LZO w farbach i lakierach.
Limit zawartoœci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu
(kat. A/aWB): 30 g/l (2010).
Produkt ten zawiera poni¿ej 29 g/l VOC
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