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EXTRA MAT
Antyrefleksyjna farba do wnętrz

Zakres stosowania

Farba nowej generacji z technologią gwarantującą jednolicie matowe wykończenie
przy jednoczesnej możliwości wykonywania poprawek. Farba zaprojektowana z
myślą o malowaniu szczególnie sufitów i innych niekorzystnie doświetlonych
powierzchni, nienarażonych na intensywną eksploatację. Oparta na kombinacji
najlepszych żywic oraz wypełniaczy, dzięki czemu uzyskana powłoka charakteryzuje
się perfekcyjnym głębokim matem, który maskuje niedoskonałości powierzchni.
Nadaje się do wszystkich podłoży budowlanych przeznaczonych do malowania
takich jak: podłoża cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe,
tapety z włókna szklanego i inne. Farba o wysokiej odporności na szorowanie (klasa
2 wg EN 13320).

Główne zalety
produktu

- perfekcyjny głęboki mat
- idealnie gładka powierzchnia bez smug
- nadaje się do renowacji
- możliwość wykonania miejscowych poprawek (bez śladu)
- odporna na szorowanie
- doskonała przyczepność do podłoża
- wysoka elastyczność

Kolory

Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO
(m.in. Palety Voice of Colour, Chromatic, NCS, RAL i inne)

Wygląd powłoki

Głęboki mat

Parametry techniczne
Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm³]
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]
Pyłosuchość 23°C/50% [h]
Zawartość części stałych, min, [%wag]
Odporność na szorowanie
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)

PN-C-81519

PN-EN ISO 3251
PN-EN 13300
PN-EN 13300

1,21-1,22
4
po 4
po 1
40
Klasa 2
Klasa 2 przy 7
m²/l
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Zdolność krycia
Połysk

ISO 6504-3
PN-EN 13300

Odporność na środki dezynfekujące

LZO
Certyfikacja
budynków

98%
Głęboki Mat
85° poniżej 1,2
PN-EN ISO 2812- Eco Chlor*
4

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 10 g/l
BREEAM HEA9
Poziom emisji LZO
Normy prawne (g/l)
mierzony zgodnie
z wymogami ISO 11890-2:
2006
10,0 g/l
30 g/l
LEED IEQ4.2 - 2009
Poziom emisji LZO
mierzony w opakowaniu
niezawierającym wody
10,0 g/l

Spełnia wymogi
BREEAM HEA9

Tak

Normy prawne (g/l)

Spełnia wymogi
LEED IEQ4.2

50 g/l

Tak

Data ważności

24 miesięcy od daty produkcji

Metoda malowania

Pędzel, wałek lub natrysk hydrodynamiczny

Rekomendowane
narzędzia

Wałek Polyamide Power, Microfibra Floor 120 lub Extra marki Progold.

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie 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., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

Str. 2/5

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

FARBY
WEWNĘTRZNE

Karta nr 01/03/2020
Aktualizacja: 10.03.2020

EXTRA MAT
Antyrefleksyjna farba do wnętrz

Malowanie natryskowe

Urządzenie
GRACO
Graco
Ultra Max 795

Filtr
Ciśnieni Dysza
[Mesh
e min. min. nr
]
205-210
bar

PAA
415
515

60
100

Zalecane rozcieńczenie
Przy użyciu mniejszej
maszyny wymagane
rozcieńczenie max 5 %

Wydajność normowa do 10 m²/l (ok. 0,1l/ m²) przy jednej warstwie w zależności od chłonności
i chropowatości podłoża.
Rekomendowana
ilość warstw

1-2

Przygotowanie
podłoża

Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i
wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
Należy usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do
odsłonięcia właściwego podłoża, a następnie zagruntować Akrylit 3000 Grunt
Koncentrat. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy
niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować preparatem
Akrylit 3000 Grunt Koncentrat (rozcieńcz 1: 3) lub Podkład Uniwersalny marki
Dekoral Professional. Na pylące i osypujące się podłoża zaleca się stosować Bloker
marki Dekoral Professional. Celem pokrycia mikro spękań o charakterze statycznym
<100 μm należy nałożyć 2 warstwy w nakładzie min. 170 ml /m2

Malowanie

Świeże tynki maluj po wy sezonowaniu. Przed użyciem wyrób należy dokładnie
wymieszać. W zależności od zastosowanego systemu farbę można rozcieńczyć w
ilości max. 5% obj. Kolejną warstwę należy nakładać po 4h. Po zakończeniu
malowania narzędzia należy umyć wodą. Prace malarskie należy przeprowadzać w
temperaturze powietrza i podłoża +5 do +25 °C i wilgotności względnej powietrza
poniżej 80%. Powłoka uzyskuje pełne własności po ok. 28 dniach od nałożenia. Dla
kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach
kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu.

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie 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., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

Str. 3/5

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Karta nr 01/03/2020
Aktualizacja: 10.03.2020

FARBY
WEWNĘTRZNE

EXTRA MAT
Antyrefleksyjna farba do wnętrz

W czasie malowania jednej powierzchni np. sufitu lub ściany nie
Przydatne wskazówki •
powinniśmy wykonywać przerw w pracy, ani poprawek na półsuchej powłoce
podczas aplikacji
•
Farbę na wałek nabieramy obficie a następnie rozprowadzamy na podłożu
starannie i równomiernie. Bardzo ważne jest, aby nie malować tzw. „suchym
wałkiem”
•
W czasie wykonywania prac malarskich nie dopuszczać, do powstawania
przeciągów w malowanym pomieszczeniu
Dodatkowe
informacje

W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie
kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się
nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie
powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu
roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania
produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu
ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać koniecznie tym
samym narzędziem. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności
koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem. Produkt
wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w
chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Czyszczenie

•
W celu usunięcia zabrudzeń powstałych na pomalowanym podłożu zaleca
się czyszczenie całej powierzchni za pomocą miękkiej szmatki (szczególnie
powierzchnie mocno zakurzone). Usuwanie zabrudzeń lub czyszczenie podłoża
samą wodą może pozostawić ślady „kamienia” szczególnie widoczne na kolorach o
intensywnej barwie. Pozostawić do pełnego wyschnięcia.
•
Nie stosuj agresywnych detergentów oraz intensywnego szorowania, może
to doprowadzić do uszkodzenia powłoki farby

UWAGI

•
Farba nie jest podkładem, który zapobiega przebijaniu spod powłoki
malarskiej np. zacieków wody czy plam z nikotyny lub śladów korozji powierzchni
metalowych
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•
Przy zastosowaniu aplikacji metodą natryskową na podłożach pokrytych
różnego rodzaju masami szpachlowymi, należy wykonać próbę przed ostatecznym
malowaniem.
PKWiU

20.30.11.0

Atesty

Wyrób posiada atest higieniczny
Zgodna z PN-EN-13300

Zalecenia BHP
i P. Poż.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie
www.profesjonalnefarby.pl

Opakowanie

2,8 l oraz 10 L Baza Wn oraz Zn
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