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KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU
21/11/2009/DP

Gruntomal 3000
emalia ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania
_____________________________________________
Zakres stosowania

Emalia gruntująca przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów
drewnopochodnych oraz tynków. Stosuje się również do malowania wyrobów
stalowych zabezpieczonych farbami antykorozyjnymi. W połączeniu z emalią Emakol
3000 tworzy system do ochrony i dekoracji drewna.

Główne zalety produktu

- zmniejsza zużycie emalii
- perfekcyjne krycie
- gładka, matowa powłoka
- doskonała przyczepność do podłoża

Kolor

Biały

Wygląd powłoki

Matowy

Parametry techniczne

Kryterium

Norma/Wytyczne

Wartość

Gęstość w 20±0,5 °C, [g/cm3]

PN-EN ISO 2811-1

1,57÷1,61

Stopień rozlewności, min.

PN-C-81507:1989

3

PN-C-81536:1989
Krycie jakościowe, max.

II
metoda C

Czas schnięcia powierzchniowego
powłoki w temperaturze 23±2 °C
i wilgotności względnej powietrza
50±5%, [h]

PN-EN ISO 1517

Nanoszenie kolejnej warstwy po ok.
[h]

8

6

Temperatura zapłonu, [°C ]-min.

PN-EN ISO 1523

23

Połysk powłoki (przy kącie 60°),
jednostek połysku

PN-EN ISO 2813

40

Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FR): 350 g/l (2010). Produkt
zawiera max.350 g/l.
PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 0800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl
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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Data ważności

24 miesiące od daty produkcji

Metoda malowania

Pędzel, wałek, natrysk

Rekomendowane narzędzia

Wałek Foam very fine, wałek Felt, wałek Nylon, pędzel Płaski, pędzel Pierścieniowy,
pędzel Oval marki DEKORAL GOLD
Malowanie natryskowe:

Urządzenie

Ciśnienie
min.
[BAR]

Dysza
optymalna

160

311 411
512FFT

60

-

-

200

211 513

60

-

-

Filtr
[MESH]

Zalecane
rozcieńczenie

Inne uwagi

Graco
Ultra Max
695 i większe
Wagner
PS 22

Wydajność

Do 12 m²/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

Rekomendowana ilość warstw

1-2

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, spójna.
Podłoże w zależności od rodzaju należy odpowiednio zagruntować:
- stalowe – Podkładem Antykorozyjnym Emakol 3000 marki Dekoral Professional,
- drewniane – Pokostem Lnianym marki Drewnochron lub Drewnochronem
Impregnatem bezbarwnym,
- tynki mineralne – Pokostem Lnianym marki Drewnochron

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy bardzo dokładnie wymieszać i w razie potrzeby
rozcieńczyć (max. 2% rozcieńczalnika do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania).
Nanoszenie kolejnej warstwy po 6 h.

Dodatkowe informacje

Do rozcieńczania i mycia narzędzi należy stosować rozpuszczalnik do wyrobów
ftalowych ogólnego stosowania.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 0800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl
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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PKWiU

20.30.12.0

Normy i Atesty

Wyrób posiada atest PZH

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

5L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 0800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl
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.

