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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. 
 

KARTA TECHNICZNA 
PRODUKTU 

23/11/2009/DP 

 

 

Zakres stosowania Podkład antykorozyjny przeznaczony do gruntowania elementów konstrukcji stalowych 

i żeliwnych, użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Uzyskana powłoka 

charakteryzuje się dobrymi własnościami odpornościowymi, zarówno antykorozyjnymi 

jak i mechanicznymi.  Polecany jako podkład pod farby ftalowe, ftalowe modyfikowane, 

chlorokauczukowe oraz wodorozcieńczalne emalie akrylowe. 

 

Główne zalety produktu  - wysoka ochrona antykorozyjna  

- duża twardość i elastyczność powłoki 

- odporna na uderzenia 

- szybkie schnięcie 

Kolor    Szary  

Wygląd powłoki   Matowy 

 

Parametry techniczne   

Kryterium Norma/Wytyczne Wartość 

Gęstość w 20±0,5 °C, najwyżej 
[g/cm3] 

PN-EN ISO 2811-1 1,450 

Czas wypływu, kubek Forda, 4mm, 
20±2 °C, [s] 

PN-C-81701 60-200 

Stopień roztarcia, najwyżej [µm] PN-EN ISO 1524 50 

Czas schnięcia powierzchniowego 
najwyżej, [h] 

PN EN ISO 1517 3 

Czas wysychania powłoki w temp. 
23±2 °C i wilgotności powietrza 
55±5%, (stopień 6), najwyżej [h] 

PN-C-81519 24 

Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. 
[h] 

 3 

Połysk powłoki przy kącie 
pomiarowym 60°, jednostek, co 
najwyżej 

PN-EN ISO 2813 30 
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Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 500 g/l (2010). Produkt 
zawiera max. 500 g/l. 

 

Data ważności   12 miesięcy od daty produkcji 

 

Metoda malowania  Pędzel, wałek, natrysk 

 

Rekomendowane narzędzia  Pędzel Oval, pędzel Płaski, pędzel Pierścieniowy, wałek Perlon, wałek Nylon marki 
DEKORAL GOLD  

              Malowanie natryskowe: 
 

 
Urządzenie 

 

Ciśnienie  
min. 

[BAR] 

Dysza  
optymalna 

Filtr  
[MESH] 

Zalecane  
rozcieńczenie  

Inne uwagi  

Graco 

Ultra Max 
695 i większe 

170 
212FFA 
510 FFA 

100 do 3% - 

 

 

 
Wydajność Do 11 m²/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża. 

 
Rekomendowana ilość warstw 1-2 
 

Przygotowanie podłoża Podłoża stalowe lub żeliwne dokładnie oczyść z rdzy i łuszczącej się starej powłoki 

(wg PN EN-ISO 12944-4 oraz ISO 8501-1, stopień St 3). Malowane powierzchnie 
powinny być suche, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, tłuszczu i kurzu. 

Malowanie  Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Wymagane są 1-2 warstwy podkładu 

w zależności od agresywności korozyjnej środowiska. Warstwy nawierzchniowe emalii 
ftalowych, ftalowych modyfikowanych i wodorozcieńczalnych emalii akrylowych 
nakładać po 24 h, a chlorokauczukowych po 72 h. Zalecana grubość powłoki na 
sucho: 40-65 mikronów. Nie przekraczać zalecanych nakładów. W razie potrzeby 
wyrób rozcieńcz rozcieńczalnikiem (max. 3% obj.). 

Dodatkowe informacje  Do rozcieńczania i mycia narzędzi należy stosować rozpuszczalnik do wyrobów 

ftalowych ogólnego stosowania. Podkładu nie można stosować na powierzchnie 
stalowe ocynkowane. Do tego rodzaju powierzchni stosuje się matową gruntoemalię 
Fawinyl C. 

PKWiU  20.30.12.0 

 

Normy i Atesty Wyrób posiada atest PZH 
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Zalecenia BHP i P. Poż  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie 
www.dekoralprofessional.pl 
 

Opakowania   5 L 


