VIDEO

OWATROL E-B

DODATEK DO FARB O WŁAŚCIWOŚCIACH GRUNTUJĄCYCH

Opis produktu

Właściwości

Owatrol ® E-B to dodatek o wysokiej przenikalności przeznaczony do farb nawierzchniowych na bazie wody
lub farb do użytku wewnętrznego, który ogranicza problem z późniejszym łuszczeniem się i odpadaniem
farby z kredującego się, proszkującego się lub porowatego podłoża. Owatrol ® E-B po zmieszaniu z farbą
nadaje jej właściwości podkładu gruntującego, nie naruszając przy tym oryginalnego koloru farby oraz
innych właściwości farby. Zapewnia oszczędność czasu redukując konieczność stosowania podkładu
gruntującego jako oddzielnej warstwy, gdyż pierwsza warstwa farby gruntuje i stabilizuje powierzchnię.






Główne zastosowanie






do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
nakładać farbę z dodatkiem Owatrolu ® E-B na przygotowane podłoże z tendencją do kredowania
się (pokryte emulsją lub farbą olejną); farbę kredową; ścianę murowaną lub zwietrzałą okładzinę
azbestową
idealnie nadaje się do ponownego malowania kredującej się okładziny aluminiowej, sklejki lub
płyt wiórowych i płyt cementowych
stosować jako dodatek do farb przeznaczonych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz
podkładów do drewna…

Dane techniczne

Klasyfikacja: nie dotyczy
Barwa i zapach: kremowo biały o delikatnym zapachu rozpuszczalnika
Żywica: akrylowa/ alkidowa
Rozpuszczalnik: woda
Ciężar właściwy (w 20ºC): 0,953 +-0,01
Stan fizyczny: pół płynny
Zawartość substancji stałych: nie dotyczy
Połysk: nie dotyczy
pH: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: > 63C
Czasy schnięcia: zgodnie z wytycznymi producenta farby. Stosowany samodzielnie 24-48h.
Dostępne pojemności: 1l , 2,5 l , 10l
Czas przydatności: min. rok w zamkniętym opakowaniu
LZO: wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/h) 750 g/l (2010). Ten produkt zawiera nie więcej
niż 220 g/l.

Przygotowanie
powierzchni

Przygotuj podłoże zgodnie z instrukcją zamieszczoną na puszce z farbą.
Usuń wszelkie luźne i łuszczące się materiały.
W przypadku wystąpienia pleśni umyj powierzchnię środkiem odkażającym (np. roztwórem fungicydu lub
mieszanką wody i wybielacza chlorowego w proporcjach 1:1 (odczekaj 15 minut, aż roztwór osiądzie),
dokładnie spłucz i pozostaw do wyschnięcia. Upewnij się, że przeznaczone pod malowanie powierzchnie są
czyste, suche i pozbawione zabrudzeń, tłuszczu, osadów itd.

Narzędzia aplikacji

pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny lub HVLP

Informacje zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent nie może ponosić żadnej odpowiedzialności, gdy produkt jest stosowany po za jego obecnością.




zapewnia bazę gruntującą i pierwszą warstwę powłoki ścian murowanych lub pokrytych farbą do
użytku wewnętrznego
stabilizuje kredujące się, proszkujące się lub porowate podłoża i ogranicza problem łuszczenia się
farby
zwiększa adhezję pomiędzy pierwszą a drugą warstwą farby
polepsza przyleganie farb na bazie wody do gładkich powierzchni takich jak tworzywo sztuczne,
szkło…
kolejna warstwa może zostać naniesiona po 4 godzinach
zwiększa trwałość wykończenia.

Przykryj wszystkie przedmioty, których nie chcesz pokryć farbą.
Nakładaj produkt w temperaturze od 5°C do 35°C.
Nie zapomnij rozmieszać niewielkiej ilości OWATROLU® E-B z farbą, by sprawdzić ich kompatybilność.

Nakładanie

Dodaj OWATROL ® E-B do farby w zalecanej proporcji.
Wymieszaj farbę dokładnie i wlej ją do wanienki malarskiej lub dużego pojemnika.
Mieszaj do momentu, w którym farba i OWATROL ® utworzą jednolitą masę. Jeśli farba zgęstnieje, dodaj
wystarczającą ilość wody, by przywrócić jej wyjściową konsystencję (ok. 10% objętości).
Nałóż mieszankę OWATROLU ® z farbą.
Pozostaw do wyschnięcia.
Nałóż kolejne warstwy farby nie zawierającej OWATROLU ® E-B.
Uwaga: Nie nakładaj kolejnych warstw farby dopóki mieszanka OWATROLU ® E-B z farbą jest miękka lub
lepka w dotyku.
Wytyczne dotyczące mieszania OWATROLU ® E-B
Powierzchnie niepomalowane
stabilne
30% E-B objętościowo (1 część
E-B – 3 części farby)
porowate i kredujące się
50% E-B objętościowo (1 część
E-B – 2 części farby)
Uprzednio pomalowane
stabilne
25% E-B objętościowo (1 część
powierzchnie
E-B – 4 części farby)
stabilne, uprzednio pokryte
30% E-B objętościowo (1 część
krzemianem lub żywicą Pliolite
E-B – 3 części farby)
kredujące się
50% E-B objętościowo (1 część
E-B – 2 części farby)
pokryte lakierem
10% E-B objętościowo (1 część
E-B – 10 części farby)
Niestabilne lub w złym stanie
50% E-B objętościowo (1 część
E-B – 2 części farby)
Szczególnego rodzaju
Drewniane
50% E-B objętościowo (1 część
powierzchnie
E-B – 2 części farby)
Nieporowate: tworzywa
10% E-B objętościowo (1 część
sztuczne, szkło, papier kryty
E-B – 10 części farby)
winylem
Powyższe instrukcje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Ilość E-B, którą należy zmieszać z farbą
zależeć będzie od warunków aplikacji, tekstury podłoża itd.
Nałóż mieszankę OWATROLU ® E-B z farbą zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta farby.

Wydajność

Nierozcieńczony OWATROL ® E-B: 6 m2 na l
Rzeczywisty stopień krycia zależeć będzie od metody aplikacji, rodzaju, tekstury, zniszczenia i porowatości
podłoża. W przypadku produktu wymieszanego z farbą co do zasady zużywa się o 20% materiału mniej,
niż gdyby farba nie została wymieszana z OWATROLEM ® E-B.

Ograniczenia

Stosuj OWATROL ®E-B z farbą wyłącznie jako pierwszą warstwę powłoki malarskiej.
Nie stosuj OWATROLU ® E-B z farbami z połyskiem na bazie wody, jeśli nakładana jest tylko jedna
warstwa.

Czyszczenie

Woda z mydłem.

Przechowywanie

Pozostały do użycia OWATROL ® E-B powinien zostać przełożony do mniejszego, szczelnie zamkniętego
opakowania z tworzywa sztucznego lub szklanego pojemnika.
Trzymać z dala od mrozu i wysokich temperatur.

Informacje ogólne

Dołożyliśmy wszelkich starań, by informacje zawarte w niniejszym opracowaniu były rzetelne i zgodne z
prawdą. OWATROL International nie jest w stanie zagwarantować odpowiednich efektów, gdyż warunki
aplikacji produktu pozostają poza naszą kontrolą. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać dodatkowe porady,
prosimy o kontakt na adres e-mail Działu Technicznego: info@owatrol.com lub z Agentem OWATROLU na
Państwa kraj. owatrol@spinex.pl
Powyższe informacje są aktualne na dzień ich publikacji. Wszelkie inne produkty OWATROL wymienione w
niniejszym dokumencie, powinny być stosowane zgodnie z instrukcją na etykiecie oraz charakterystyką
produktu.

Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki dostępną na www.owatrol.com i tekstem na opakowaniu.
Trzymać z dala od dzieci.

Data wydania

Czerwiec 2017
* Ten sam producent

Owatrol Original jest zastrzeżonym
znakiem handlowym

SPINEX - STEPNIAK SP.J.
Paganiniego 3A - 02-401 WARSZAWA - Polska
www.owatrol-polska.com
OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain

Znajdź nasze rozwiązania na :

www.owatrol.com

Informacje zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent nie może ponosić żadnej odpowiedzialności, gdy produkt jest stosowany po za jego obecnością.

Dobre praktyki podczas
aplikacji

