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DEKORAL Do Dzieła!
EMALIA Szybkoschnąca na różne
powierzchnie

Zakres stosowania:
Emalia szybkoschnąca to nowoczesna, wodorozcieńczalna emalia akrylowa ogólnego stosowania. Przeznaczona jest
do dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, drewnopochodnych np. MDF, stalowych i żeliwnych uprzednio
zagruntowanych podkładami antykorozyjnymi, eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także
tynków wewnętrznych (lamperii) i kaloryferów.
Specjalna formuła produktu zapewnia wysoką przyczepność oraz niezwykłą odporność powłoki. Jednocześnie
nakładanie wyrobu jest łatwe i przyjemnie oraz szybkie - pomalowane powierzchnie są gotowe w 1 dzień. Dzięki
ekologicznym i precyzyjnie dobranym nowoczesnym składnikom emalię tą można stosować nawet do malowania
zabawek dziecięcych.
Na powierzchniach wewnątrz pomieszczeń uprzednio pomalowanych emalią uzyskasz niezwykle dekoracyjny efekt
srebrnego lub złotego pyłu stosując Dekoral Diamentowa Kolekcja.
Główne cechy:
 na różne powierzchnie: drewno, metal, MDF
 szybki czas schnięcia - sucha w dotyku (1h)
 plamoodporna - odporna na plamy, tłuszcze, detergenty
 gładka, elastyczna powłoka
 doskonałe krycie
 odporny na działanie czynników atmosferycznych i podwyższone temperatury
 zwiększona trwałość powłoki; tworzy twardą, odporną na uderzenia powłokę
 bezpieczny dla zabawek dziecięcych
 ekspresowa aplikacja - gotowe w 1 dzień
 na zewnątrz/do wewnątrz
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Kolor

biały + 25kolorów gotowych

Wygląd powłoki

satyna 16 kolorów, mat 10 kolorów
1000 ÷ 2500

Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3]
Ilość warstw
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]
Sposób nanoszenia

1,050 ÷1,350
2
4
po 4
pędzel, wałek lub natrysk

Wydajność przy jednej warstwie

do 16 m2/l

Rozcieńczalnik

woda

Sposób użycia
1. Przygotowanie podłoża








Podłoże przeznaczone do malowania przeszlifuj, usuń wszelkie nierówności, zabrudzenia i pył, odtłuść i
wysusz.
Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj DREWNOCHRONEM
IMPREGNATEM GRUNT R bezbarwnym. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNT KRYJĄCY DO
DREWNA (GRUNTOMAL) marki Dekoral. Wewnątrz pomieszczeń emalia może być nanoszona bezpośrednio na
surowe drewno.
Podłoże stalowe i żeliwne zagruntuj Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral. Nie należy malować
nagrzanych powierzchni (zalecana temperatura podłoża max. 25°C).
Tynki wewnętrzne i inne chłonne podłoża zagruntuj GRUNTEM KRYJĄCY DO DREWNA (GRUNTOMAL) marki
Dekoral.
Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i
spękane.
W celu zwiększenia przyczepności do płyt MDF laminowanym powłoki zmatuj papierem ściernym o gradacji
120 i odpyl.

2. Malowanie









Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
W razie potrzeby rozcieńcz wodą max 2% obj.
Zalecana ilość warstw - 2. Drugą warstwę nanoś po minimum 4 godzinach. W przypadku kontrastowego
podłoża może być wymagane nałożenie trzeciej warstwy.
Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10° C do +25° C. Niska temperatura i wysoka wilgotność
wydłużają czas wysychania emalii.
Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
W celu uzyskania efektu dekoracyjnego rozświetlenia malowanych elementów, odpowiednio przygotowane
podłoże pomaluj emalią na dowolnie wybrany kolor a następnie zastosuj Dekoral Diamentowa Kolekcja
(zgodnie z instrukcją na opakowaniu).

Dodatkowe informacje





Malować przy temperaturze podłoża od +10 °C do +25 °C.
Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć starannie pod bieżącą wodą.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.
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Wskazówki BHP i PPOŻ








W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wywietrz do zaniku charakterystycznego
zapachu
Chronić przed dziećmi.
W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony górnych
dróg oddechowych.
Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty: Posiada Atest Higieniczny oraz Atest bezpieczeństwa zabawek
Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/d/FW): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max 50 g/l.
Opakowanie handlowe 0,2 L, 0,5 L, 0,9 L (biały), 10 L (biały)
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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