GRUNTY I FARBY

EUROMAL

Farba akrylowa do wewn¹trz

Gotowa do u¿ycia farba na bazie ¿ywic akrylowych z dodatkiem bieli tytanowej, wype³niaczy i œrodków
modyfikuj¹cych. Tworzy pow³okê matow¹, g³adk¹ bez zmarszczeñ i spêkañ, jest dobrze kryj¹ca i odporna na
œcieranie such¹ tkanin¹. Pow³oka zapewnia oddychanie œcian i jest odporna na promieniowanie UV. Farba jest
wyrobem ekologicznym, nietoksycznym i nie palnym.
Przeznaczenie

Farba przeznaczona jest do malowania œcian i sufitów wewn¹trz pomieszczeñ. Odpowiednia do pokrywania powierzchni
betonowych, cementowych, gipsowych gipsowo-wapiennych, p³yt gipsowo- kartonowych oraz do renowacji starych
pow³ok malarskich.

Dane techniczne

Gêstoœæ: 1,51kg/dm3
Wygl¹d pow³oki: matowa, bia³a
Odpornoœæ pow³oki na tarcie na sucho: brak œladów, lub œladowe iloœci pigmentów na tkaninie.

Dane wykonawcze

Czas schniêcia powierzchniowego pow³oki w temperaturze: + 25 OC i wilgotnoœci wzglêdnej powietrza 50% nie wiêcej
ni¿ 3 godziny
Wydajnoœæ przy jednokrotnym malowaniu wynosi œrednio: ok. 8 m 2/1l. Jest to uzale¿nione od u¿ytego narzêdzia (np.
wa³ek, pêdzel, metoda natryskowa) oraz od ch³onnoœci i faktury pod³o¿a.

Sposób u¿ycia

Przygotowanie pod³o¿a: Farbê nale¿y nanosiæ na pod³o¿a: noœne, czyste, suche , równe wolne od kurzu i t³ustych plam,
pozbawione grzybów i pleœni. Powierzchnie pokryte pleœni¹ , glonami nale¿y oczyœciæ za pomoc¹ œrodka grzybobójczego
SEPTOBUD. Z pod³o¿y pr zeznaczonych do renowacji usun¹æ ³uszcz¹ce siê pow³oki .Ubytki i spêkania nale¿y wype³niæ
zapraw¹ renowacyjno-szpachlow¹ RENOBUD lub wyrównuj¹co-szpachlow¹ POZBUD. W przypadku powierzchni
pyl¹cych o du¿ej i nierównomiernej ch³onnoœci nale¿y je zagruntowaæ GRUNTOLITEM-W lub GRUNTOLITEM-SG.
Pod³o¿a silnie ch³on¹ce np.: gipsowe ,p³yty gipsowo-kartonowe zagruntowaæ GRUNTOLITEM-SG. Ubytki w tynkach
gipsowych wype³niæ zapraw¹ GIPSEL PLUS lub inn¹ dostosowan¹ do rodzaju pod³o¿a. Powierzchnie nieprzewidziane
do malowania odpowiednio zabezpieczyæ.
Sposób u¿ycia: Farbê nale¿y przed u¿yciem dok³adnie wymieszaæ przy u¿yciu wolnoobrotowego mieszad³a. Nanosiæ
pêdzlem, wa³kiem lub , metod¹ natryskow¹. Je¿eli istnieje taka koniecznoœæ kolejn¹ warstwê nanosiæ po wyschniêciu
pierwszej (ok. 2-3 godziny). Prace malarskie prowadziæ w temperaturze od +5 OC do +25 OC i wilgotnoœci wzglêdnej
powietrza nie przekraczaj¹cej 75%. Prace malarskie na jednej wyodrêbnionej powierzchni prowadziæ w sposób ci¹g³y.

Czyszczenie narzêdzi

Narzêdzia myæ wod¹ bezpoœrednio po skoñczeniu prac malarskich

Opakowania

Pojemniki plastikowe 5 litrowe
Pojemniki plastikowe 10 litrowe

Przechowywanie

Farbê nale¿y przechowywaæ w szczelnie zamkniêtych wiadrach w temperaturze dodatniej przez 12 miesiêcy. Chroniæ
przed przemarzniêciem i nas³onecznieniem.

Ostrze¿enie

Farba jest substancj¹ nietoksyczn¹ i nie paln¹. Nale¿y chroniæ oczy .W przypadku bezpoœredniego kontaktu przemyæ
obficie wod¹ oraz w razie potrzeby zasiêgn¹æ porady lekarza. Chroniæ przed dzieæmi.
Wyrób zgodny z PN-C-81914:2002

+25oC
+5oC

Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ naszych wyrobów. Nasze pisemne zalecenia, oparte na próbach i doœwiadczeniach praktycznych, maj¹ charakter pomocniczy. Nie stanowi¹ one gwarancji
w³aœciwoœci produktów, gdy¿ nie mamy wp³ywu na warunki ich stosowania i prowadzenia prac. W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci, pytania prosimy kierowaæ do naszych Doradców Technicznych.
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