FARBA TABLICOWA OWATROL
Opis:
Matowa farba o wysokiej odporności która tworzy powierzchnię po której można
pisać kredą. Doskonale sprawdzi się na ścianach, drzwiach, tablicach i wielu innych
powierzchniach.
Może być nakładana bezpośrednio na drewno, metal, tynk i okładziny tynkowe.
Farba tworzy doskonale gładką powierzchnię jednocześnie gwarantując
anty-poślizgowość i anty-refleksyjność powierzchni. Farba może być wielokrotnie
zmywana bez obawy, że zostaną ślady po kredzie. Szybko schnie.
Farba jest certyfikowanym produktem europejskim i łączy wydajność z ekologią:
 Gwarantowana wydajność i czas schnięcia.
 Ograniczony wpływ na środowisko naturalne dzięki odpowiednim procesom
produkcji, zastosowania i utylizacji odpadów.
 Brak składników niebezpiecznych i ograniczona zawartość rozpuszczalników.
Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń.
Należy usunąć wszystkie odchodzące części za pomocą szlifierki, szczotki itp.
Delikatnie zeszlifować powierzchnie błyszczące aby je zmatowić. Powierzchnie
tłuste należy wyczyścić za pomocą silnego rozpuszczalnika (aceton).
Należy zastosować podkład na plastiku, szkle, płytkach ceramicznych, gładkich
powierzchniach metalowych oraz surowych metalach.
Aby chronić powierzchnie metalowe przed rdzą – zalecamy zastosowanie naszych
podkładów antykorozyjnych.
Zastosowanie:
Farba gotowa do użycia. Należy dobrze wymieszać farbę przed użyciem (min. 5
minut).
Powierzchnia do malowania musi być całkowicie sucha.
Nałożyć dwie cienkie warstwy (w odstępie 4 godzin) za pomocą pędzla, wałka do
lakierów lub natrysku pneumatycznego. W celu ułatwienia aplikacji pierwszej
warstwy można ją rozcieńczyć wodą (max. 10%). Na powierzchni można pisać po 3
dniach od aplikacji.
Ze względu na fakt, że warunki oraz metody nakładania są poza możliwością
kontroli producenta – producent nie może być odpowiedzialny za wady powstałe
podczas aplikacji.
Zalecenia:
Nie pisać po powierzchni przed upływem 72 godzin od aplikacji.
Trzymać z dala od dzieci.
Nie dopuszczać do zamarzania.

MATOWA FARBA TABLICOWA
Charakterystyka produktu:
KLASYFIKACJA
RODZAJ
GĘSTOŚĆ

Rodzina 1 - Klasa 7b2 (standard NFT36005)
Na bazie żywicy akrylowej
1.27 do 1.60 ± 0.01 w temp. 25°C w zależności od
koloru
11 do 16 w temp. 25°C
Matowe
Bezzapachowy
Na dotyk: 1 godzina
Do kolejnej warstwy:4
godziny
10-25 °C, max. wilgotność: 65%
8 do 10 m² na litr (jedna warstwa)
Bezpośrednio – za pomocą wody
Pędzel, wałek do lakierów, natrysk
140 g/l (2010)

LEPKOŚĆ
WYKOŃCZENIE
ZAPACH
CZASY SCHNIĘCIA
WARUNKI APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
CZYSZCZENIE
NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA
LZO

KOLORY:
Biały (do barwienia), Czarny, Liliowy, Błękitna laguna.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA
100 ml - 250 ml – 0.5L – 1.5 L (Wyłącznie czarny)
Do zastosowania
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Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w
najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na
fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent
ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez
uprzedniego informowania

