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  KARTA TECHNICZNA  

 Profesjonalna emalia akrylowa do 

drewna i metalu 

 

Zakres stosowania:  Nowoczesna, szybkoschnąca, wodorozcieńczalna emalia akrylowa 

ogólnego stosowania. Przeznaczona jest do dekoracyjnego 
malowania przedmiotów z drewna, drewnopochodnych, stalowych i 
żeliwnych zagruntowanych podkładami antykorozyjnymi, 
eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także 
tynków wewnętrznych (lamperii) i kaloryferów. 

 

Główne cechy: 
- szybkoschnąca 
- zgodna z normą PN-EN 71-3 
- wydajna 
- odporna na warunki atmosferyczne 
- satynowy efekt 

  
 
Kolor   biała 
Wygląd powłoki   satyna 
Lepkość Brookfield RVT, 20±2 °C, [mPas]         1000 ÷ 2500 
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3]   1,05 – 1,25 
Zawartość części stałych, [%wag]   38 
Ilość warstw   1-2 
Czas schnięcia powłoki, 20°C, [h]   4 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]   po 4 
Sposób nanoszenia   pędzel, wałek, natrysk 
Wydajność przy jednej warstwie  do 14m2/l – przy jednej warstwie w 

zależności od chłonności podłoża 
Rozcieńczalnik   woda 

 
Sposób użycia 

1.Przygotowanie podłoża 
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• Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. 

• Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona. 

• Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj 

IMPREGNATEM GRUNTR R marki DREWNOCHRON. Jako farbę podkładową zalecamy 

zastosować GRUNTOMAL marki Dekoral. 

• Wewnątrz pomieszczeń emalia może być nanoszona bezpośrednio na surowe drewno. 

• Podłoża stalowe, żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj Podkładem 

Antykorozyjnym marki Dekoral. 

▪ Tynki wewnętrzne zagruntuj GRUNTOMALEM marki Dekoral. 

• Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl.  

• Usuń powłoki złuszczone i spękane. 

 

2. Malowanie  
• Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. 

• W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 2% obj. 

• Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę nakładaj po 4 h. 

• Kolory o niestandardowym kryciu, wskazane w bazie danych przy maszynach 

kolorujących, wymagają użycia wskazanego podkładu.  

• Maluj w temperaturze +10 do + 25° C. 

• Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. 
 
3. Wskazówki BHP i PPOŻ   

• W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku 
charakterystycznego zapachu   
• Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.   
• Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki Mieszanin 
Niebezpiecznych. 
 
 

Atesty: Posiada atest higieniczny 
 

Spełnia wymagania normy PN-EN-13300 
  
Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji 
 
 
 
Temperatura przechowywania: +50C ÷ +300C 
 
 

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/d/FW): 130 g/l (2010). Produkt zawiera 

max 130 g/l. 

 
Opakowanie handlowe: 0,8 L 
 

 


