emalia akrylowa do wnêtrz

Wodorozcieñczalna emalia akrylowa do wnêtrz wystêpuj¹ca w dwóch wersjach: jako
emalia tworz¹ca pow³oki pó³matowe (satynowe), do ochronno-dekoracyjnego malowania
powierzchni z drewna, metalu oraz wielu innych pod³o¿y. Dostêpna w szerokiej gamie
kolorów satynowych.
Dobra przyczepnoœci do pod³o¿a
G³adkie pow³oki satynowe
Szybkoschn¹ca
Du¿a trwa³oœæ kolorów i bieli
Ochrona przed niekorzystnym wp³ywem czynników atmosferycznych
Wewnêtrzna i zewnêtrzna
Ekologiczna

Przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, stolarki
budowlanej, wyrobów z metalu oraz tzw. lamperii na pod³o¿ach mineralnych. Polecana
do wymalowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych Nak³adana na pow³oki z farb olejnych
wykazuje bardzo dobr¹ przyczepnoœæ.

Emalia dostêpna w kolorze bia³ym oraz w bogatej gamie kolorystycznej.

Woda, dyspersja styrenowo-akrylowa, wype³niacze, pigmenty, dodatki uszlachetniaj¹ce.
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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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Powierzchnie przeznaczone do malowania musz¹ byæ równe, bez spêkañ, oczyszczone
z kurzu i py³u. Stare pow³oki, Ÿle przylegaj¹ce do pod³o¿a przed malowaniem nale¿y
usun¹æ i zmatowiæ papierem œciernym. Ubytki i pêkniêcia uzupe³niæ mas¹ szpachlow¹.
Niemalowane wczeœniej powierzchnie drewniane i drewnopochodne zabezpieczyæ
preparatem chroni¹cym przed rozwojem grzybów i sinicy a nastêpnie zagruntowaæ.
Powierzchnie metalowe odt³uœciæ i zagruntowaæ. Emaliê przed u¿yciem dok³adnie
wymieszaæ. Nanosiæ jedn¹ lub dwie warstwy na wczeœniej przygotowane pod³o¿e przy
pomocy pêdzla, wa³ka malarskiego lub agregatu natryskowego. Zaleca siê nak³adanie
kolejnej warstwy po wyschniêciu poprzedniej tj. po 2- 3 godzinach. Szlifowaæ
miêdzywarstwowo papierem œciernym drobnoziarnistym. W razie potrzeby emaliê
rozcieñczaæ wod¹ pitna (nie wiêcej ni¿ 2-5%). Nale¿y unikaæ prac podczas du¿ego
nas³onecznienia oraz w czasie opadów atmosferycznych i krótko po deszczu, kiedy
powierzchnie s¹ jeszcze mokre, a tak¿e przy zbyt wysokiej wilgotnoœci powietrza.
Malowaæ w temperaturze pod³o¿a i otoczenia powy¿ej +5°C.
Lepkoœæ
Gêstoœæ
pH
Czas schniêcia
Termin wa¿noœci

7500 ± 3000 mPa*s Brookfield 20rmp dysk 5
3
1,26 ± 0,1 kg/dm
8,0 - 9,0
ok. 3 h
24 miesi¹ce

Pêdzel, wa³ek malarski, 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 metalowe lub plastikowe.
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/CE dla tego produktu (kat. A/d/FW): 130g/l (2010).
Produkt ten zawiera poni¿ej 130 g/l VOC
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