
Arkusz danych produktu

Najwyższej jakości wodorozcieńczalna dekoracyjna i ochronna farba wykończeniowa o gładkiej połyskującej
powłoce. Do stosowania na większości zewnętrznych powierzchni murów, tradycyjnie malowanych lakierem
rozpuszczalnikowym. Idealnie nadaje się do podkreślania takich elementów architektury jak kamienne parapety,
nadproża i kolumny.

Suszenie W normalnych warunkach schnięcia możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 6 godzinach.

Zużycie/pokrycie 14m²/l Na powierzchniach teksturowanych poziom zużycia spadnie do ok. 4m²/l.

Zawartość lotnych
związków
organicznych (VOC)

Limit UE dla tego produktu (kat. A/c) 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 39 g/l

Przygotowanie Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, odpowiednio suche i wolne od wszelkich elementów, które mogłyby
zakłócać przyleganie nakładanych materiałów. Usunąć luźny i odpadający materiał przez zeskrobanie lub
usuwanie szczotką o sztywnym włosiu (nie drucianą) aż do zwartego materiału. Powierzchnie pokryte masą
biologiczną należy odkazić odpowiednim roztworem grzybobójczym, stosowanym zgodnie z zaleceniami
producenta. Należy usunąć wszelkie wady powierzchni przy użyciu odpowiedniego wypełniacza, stosowanego
zgodnie z zaleceniami producenta. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia powierzchni przez dokładne zmycie i
spłukanie czystą wodą. Zagruntować wszystkie surowe, porowate, pyliste lub naprawiane powierzchnie przy
użyciu odpowiedniego roztworu stabilizującego i odczekać na wyschnięcie przed nałożeniem warstw
wykańczających.

Dokładnie zamieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem, wałkiem ze średnim lub długim włosiem, zależnie od
tekstury powierzchni, albo rozpylaczem bezpowietrznym. W rozpylaczu bezpowietrznym użyć minimalnego
ciśnienia płynu 2000 psi (138 barów) i końcówki o średnicy co najmniej 457 mikrometrów.  W razie potrzeby
maskować papierem maskującym o dużej wytrzymałości w stanie mokrym.

Nakładanie

Czyszczenie Zebrać nadmiar materiału do pojemnika.  Umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

Zdrowie i
bezpieczeństwo

S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki
substancji niebezpiecznej.
S23: Nie wdychać mgiełki.
S29: Nie wprowadzać do kanalizacji.
S42: Podczas natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.
S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.
S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.
S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
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