MATOWA FARBA KREDOWA DO MEBLI
Opis:
Matowa, szybkoschnąca farba o wysokiej odporności na ścieranie, która
doskonale sprawdzi się w dekoracyjnych wymalowaniach na drzwiach,
meblach, oraz innych elementach dekoracyjnych itp. Idealna do efektu
vintage, dzięki możliwości szybkiego jej szlifowania bez ryzyka odprysków.
Nadaje się do zabezpieczenia lakierem lub woskiem.
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 luźne części za pomocą szlifierki,
szczotki bądź papieru ściernego 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 podkładów antykorozyjnych. W
przypadku surowego drewna, zalecane jest użycie podkładu blokującego
wykwity tannin.
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 1-2 godzin) za pomocą pędzla,
wałka do lakierów lub natrysku pneumatycznego. Można zastosować także
jedną grubą warstwę farby, jednakże jakość krycia będzie zdecydowanie
lepsza, przy dwóch warstwach. Powierzchnię można eksploatować po 24
godzinach 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:
Trzymać z dala od dzieci.
Nie dopuszczać do zamarzania.
Odczekać minimum 24 godziny przed eksploatacją

MATOWA FARBA KREDOWA DO MEBLI
Charakterystyka produktu:
KLASYFIKACJA
RODZAJ
GĘSTOŚĆ
LEPKOŚĆ
WYKOŃCZENIE
ZAPACH
CZASY SCHNIĘCIA
WARUNKI APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
CZYSZCZENIE
NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA
LZO
KOLORY
DOSTĘPNE OPAKOWANIA
WARUNKI STOSOWANIA FARBY

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: 30minut Do kolejnej warstwy: 2 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)
Biały, Jasny szary, Szary, Beżowy
0.5L
Wewnątrz pomieszczeń
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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

