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ANTYPOŚLIZGOWA FARBA DO BETONU
AKRYLIT B

Zakres stosowania:
Farba AKRYLIT B przeznaczona jest do malowania powierzchni betonowych w pomieszczeniach zamkniętych: halach
przemysłowych, magazynach, garażach i innych pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu pieszym lub kołowym.
Powierzchnia pomalowana farbą AKRYLIT B jest odporna na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów. Farba może
być stosowana również na zewnątrz (np. podjazdy, chodniki, podmurówki, betonowe ogrodzenia).

Główne cechy:
 bardzo dobre krycie
 odporna na ścieranie
 antypoślizgowa
 odporna na działanie detergentów oraz olejów mineralnych
 zapobiega pyleniu posadzek
 do wnętrz i na zewnątrz
 szybkoschnąca

Kolor

4 kolory gotowe

Wygląd powłoki

matowa
80-115

Czas wypływu, kubek wypływowy 4 mm, [s]:
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3]
Zawartość części stałych, [%wag]
Ilość warstw
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]
Sposób nanoszenia
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold

1,32-1,42
co najmniej 60,0
2
2
po 1,5
pędzel, wałek, natrysk
Pędzel Płaski, Wałek Nylon

Wydajność przy jednej warstwie

do 8 m2/l – przy jednej warstwie w zależności
od chłonności i chropowatości podłoża

Rozcieńczalnik

do wyrobów ftalowych karbamidowych
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Sposób użycia
1. Przygotowanie podłoża
• Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona,
pozbawiona kurzu, brudu, śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń.
• Farbę nanoś na wysezonowaną posadzkę (min. 28 dni).
• W przypadku stosowania na zewnątrz zalecamy wykonanie pierwszej warstwy gruntującej
farbą Akrylit B z dodatkiem 10% rozpuszczalnika do wyrobów ftalowych karbamidowych.
2. Malowanie
 Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) użyj farby rozcieńczonej z dodatkiem max.
10% obj. rozcieńczalnika do wyrobów ftalowych karbamidowych.
 Kolejną warstwę nakładaj w odstępie min. 1,5 godzinnym.
Dodatkowe informacje
 Powłoka uzyskuje pełne własności eksploatacyjne po upływie 7 dni.
 Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.
 W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz
do zaniku charakterystycznego zapachu.
Wskazówki BHP i PPOŻ














Produkt łatwopalny.
Zawiera ksylen.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Chronić przed dziećmi.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony
dróg oddechowych.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.
Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoral.pl

Norma: ZN-PPGDP-025
Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH, spełnia wymagania normy PN-C-81921 Rodzaj I
PKWiU: 20.30.12.0.
Data ważności:36 miesięcy od daty produkcji
Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 500 g/l (2010). Produkt zawiera max 500 g/l.
Opakowanie handlowe: 0,75 L, 5 L
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są
aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to,
iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.
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