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KARTA TECHNICZNA

 
PRODUKTU

 
                                         

W OSKIE IMPRESJE         

                              Z ote, Srebrne i Antyczne Refleksy 
                                        Farba do efektów dekoracyjnych   

Zakres stosowania:  
Akrylowa farba dekoracyjna W oskie Impresje - Z ote/Srebrne/Antyczne 
Refleksy przeznaczona jest do wykonywania oryginalnych efektów 
dekoracyjnych wewn trz pomieszcze na powierzchniach uprzednio 
pomalowanych odporn na szorowanie farb marki Dekoral. Ostateczny 
efekt na powierzchni malowanej zale y od u ytego narz dzia i inwencji 
maluj cego. Pomalowane ciany uzyskuj po yskuj c 
z ot /srebrn /antyczn po wiat oraz oryginalne wietlne refleksy.

  

G ówne cechy:   

 

oryginalny efekt dekoracyjny 

 

atwa aplikacja 

 

wietlne metalizuj ce refleksy 

 

odporna na szorowanie  - Klasa 2 wg PN-EN 13300   

Kolor  15 kolorów gotowych  

Wygl d pow oki

   

metaliczny 

 

z ote, srebrne i antyczne 

refleksy  

Lepko Brookfield RVT, 20 2 C, [mPas] 400 ÷ 600  

G sto , 20 0,5 C, [g/cm3]   1,01 ÷ 1,05   

Zawarto cz ci sta ych, [%wag]  28,5 ±2%  

Ilo warstw

  

1-2 w zale no ci od efektu 

dekoracyjnego, jaki chcesz uzyska

 

Czas schni cia pow oki, 23 2 C, [h]   4 ÷ 6 
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pH     8,5  ÷ 9,0 

Sposób nanoszenia                                     p dzel, r kawica malarska, 

szczotka, g bka

 

Wydajno przy jednej warstwie

  

10-13m2/l w zale no ci od u ytego 
narz dzia

 

Rozcie czalnik                                   woda    

Sposób u ycia

 

1.Przygotowanie pod o a

  

Pozosta o ci po farbach klejowych dok adnie usu , a pod o e zmyj wod .

  

Powierzchnia do malowania powinna by g adka (typu p yta gipsowo-kartonowa 
lub powierzchnia wyrównana uprzednio g adzi ), spójna, bez rys i sp ka o 
wyrównanej ch onno ci. 

  

Odpowiednio przygotowane pod o e pomaluj odporn na szorowanie farb marki 
Dekoral, np. Akrylit W, Hi-Latex (zgodnie z instrukcj na opakowaniu).

  

Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie 
odt u poprzez umycie wod z dodatkiem rodków myj cych.

  

2. Malowanie 

 

Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie 
zalecamy zagruntowa jedn warstw gruntu Aquagrunt marki Dekoral w celu 
zwi kszenia komfortu podczas malowania (szczególnie polecane przy du ych 
powierzchniach). 

 

W celu uzyskania jednolitego efektu stosuj jedn metod . Zawsze zaczynaj 
od górnego lewego lub prawego rogu. Nak adaj fragmentami unikaj c 
podsychania farby na kraw dziach czonych fragmentów.  

  

Ilo nak adanej farby, rodzaj u ytego narz dzia oraz kierunki nak adania farby 
wp ywaj

 

na ko cowy efekt dekoracyjny

  

Maluj bez rozcie czania, 

  

Przed u yciem wyrób dok adnie wymieszaj 

  

Przed na o eniem wyrobu na du ej powierzchni, wypróbuj efekt na ma ym 
fragmencie ciany.                                                                                                                               

 

Aplikacja za pomoc r kawicy:

 

- zwil r kawic i wyci nij nadmiar wody

 

- zanurz wilgotn r kawic bezpo rednio w farbie 

 

- farb nak adaj/rozcieraj kolistymi ruchami na powierzchni ciany

 

- unikaj nak adania zbyt grubej warstwy mog cej powodowa powstawanie 
zacieków                                                                                                                                                           

 

Aplikacja za pomoc p dzla p askiego:

 

- zwil p dzel i wyci nij nadmiar wody

 

- farb rozprowadzaj krótkimi ruchami w ró nych kierunkach

  

3. Dodatkowe informacje 

 

Maluj w temperaturze od +10° do 25°C.  
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Wyrób nie nadaje si do stosowania w zawilgoconych wn trzach lub nara onych 
na dzia anie wilgoci. 

 
Nie maluj przy bezpo rednim nas onecznieniu. 

 
Najlepiej widoczne efekty uzyskasz na dobrze o wietlonej powierzchni. 

 

Kolor pod o a wp ywa na ko cowy efekt dekoracyjny

  

Produkt wodorozcie czalny, nieodporny na mróz. Przechowywa w temp. 
powy ej 0°C. 

  

4. Wskazówki BHP i PPO

  

W trakcie prac malarskich i po ich zako czeniu pomieszczenia wietrzy do zaniku 
charakterystycznego zapachu  

 

Chroni przed dzie mi  

 

W razie po kni cia niezw oczne zasi gnij porady lekarza 

 

poka opakowanie lub 
etykiet .

  

Stosowa si do zalece podanych na opakowaniu.

  

Szczegó owe informacje zamieszczone s w Karcie Charakterystyki.

  

Atesty:     Posiada Atest Higieniczny PZH  

zgodna z PN-EN-13300 

PKWiU:    20.30.11.0 

Data wa no ci:                

 

36 miesi cy od daty produkcji  

 

Znak termometru  00C ÷ +300C      

Limit zawarto ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/l/FW): 200g/l 
(2010).Produkt zawiera max 200 g/l.  

Opakowanie handlowe:  1,0L 
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