DANE TECHNICZNE

SPECIALITY®

SPC-08

FROSTED GLASS – OSZRONIONE SZKŁO
OPIS I ZASTOSOWANIE

Speciality Frosted Glass firmy Rust-Oleum® tworzy wygląd
wytrawionego szkła jednocześnie pozwalając na
przenikanie światła przez malowaną powierzchnię.
Produkt może być stosowany na szklanych drzwiach,
oknach, oknach dachowych, drzwiach prysznicowych i
szklarniach. Dla uzyskania efektu dekoracyjnego, użyj
szablonu który stworzy niepowtarzalny wygląd na danej
powierzchni.

PRODUKTY
SKU
1903830
APLIKACJA

Opis
Frosted Glass

końcówkę
i
przepłukać
odpowiednim
rozpuszczalnikiem. Nie przekłuwać! Nie stosować w
pobliżu źródeł ognia.
CZAS SCHNIĘCIA I PONOWNEGO MALOWANIA
W temperaturze 21°C i wilgotności 50% produkt
schnie na dotyk w przeciągu 2-3 minut. Całkowicie
suchy po 5-10 minutach. Kolejna warstwa w każdym
momencie. Utwardzony produkt można zmywać
wodą z mydłem.
CZYSZCZENIE
Usuwać i czyścić końcówkę za pomocą ksylenu.

WARUNKI NAKŁADANIA Używać w dobrze
wentylowanym
pomieszczeniu.
Temperatura
powierzchni i otoczenia powinna być w zakresie 1038˚C a wilgotność poniżej 85%. Chronić przylegające
powierzchnie przed mgiełką natryskową. Nie
nakładać na powierzchnie które po ogrzaniu osiągają
temperaturę
przekraczającą
93˚C
lub
na
powierzchnie które mają wydłużony kontakt z wodą
np. wewnętrzna strona drzwi prysznicowych.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Całkowicie usunąć brud, tłuszcz, olej, sole i
zanieczyszczenia chemiczne stosując przemysłowy
detergent lub inną metodę. Dokładnie spłukać czystą
wodą i odczekać do pełnego wyschnięcia.

MALOWANIE
Zaleca się używać w temperaturze pokojowej (21°C)
w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – unikać
wysokiej wilgotności. Energicznie wstrząsnąć puszką
do momentu aż usłyszymy brzęk kulki w środku.
Odwrócić puszkę „do góry nogami” i kontynuować
potrząsanie przez 1 minutę. Natryskiwać w odległości
25 – 30 cm od powierzchni, równomiernym ruchem –
nakładającymi się warstwami. Zaleca się aplikację 2-3
warstw powolnym i jednostajnym ruchem w tym
samym kierunku. Mokra warstwa powinna się świecić
podczas aplikacji. ODCZEKAĆ 10 MINUT NA
POWSTANIE EFEKTU SZRONU. Nie stosować na
zewnątrz. W przypadku zapchania się dyszy odkręcić
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Właściwości fizyczne

FROSTED GLASS – OSZRONIONE SZKŁO

Żywica
Pigment
Rozpuszczalnik
Waga wypełnienia
Wydajność praktyczna przy zalecanej grubości suchej
warstwy filmu
Czasy schnięcia w
Pyłosuchość
temperaturze (21-27°C) i
Na dotyk
50% wilgotności
Do kolejnej warstwy
Przydatność
Temperatura zapłonu
Informacje bezpieczeństwa

Akrylowy lakier
Zastrzeżony
Aceton, Benzyna lakowa, Ksylen
340g
0,63 m2/puszka
1 minuta
5 minut
W każdym momencie
5 lat
-104°C
W karcie MSDS

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.
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