KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
OSTATNIA AKTUALIZACJA 30.03.2016

FAWINYL C
bezpodkładowa farba na ocynk

Zakres stosowania:

FAWINYL C przeznaczony jest do bezpośredniego malowania powierzchni ocynkowanych ogniowo
i galwanicznie stanowiąc jednocześnie podkład antykorozyjny, jak również farbę nawierzchniową.
Może być stosowany na „świeże” powierzchnie ocynkowane, a także narażone wcześniej na działanie
czynników atmosferycznych, jeżeli nie rozpoczął się jeszcze proces korozji stali (dopuszczalne są
pojedyncze punkty korozji). FAWINYL C przeznaczony jest do malowania powierzchni
eksploatowanych na zewnątrz oraz w halach produkcyjnych. Dopuszcza się malowanie odpowiednio
przygotowanych elementów stalowych, aluminiowych i miedzianych oraz renowacyjnego malowania
blach powlekanych fabrycznie (np. blachodachówki).

Główne cechy:


bezpodkładowa farba na powierzchnie ocynkowane, stalowe, aluminiowe i miedziane, takie
jak: dachy, parapety, rynny



bezpośrednio na blachę ocynkowaną świeżą lub wysezonowaną



doskonała przyczepność



odporna na warunki atmosferyczne, w szczególności na gradobicie



wysoka elastyczność i trwałość powłoki



szybkie schnięcie



nie zawiera ksylenu



5 lat ochrony antykorozyjnej*



2w1 grunt+farba nawierzchniowa

* 5 lat ochrony:
- dla aplikacji na prawidłowo przygotowane podłoża ocynkowane (wg. PN EN-ISO 12944 oraz zgodnie z zaleceniem
producenta),
- dla powierzchni przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym. Przy stopniu
korozyjności środowiska do C3, wg. normy PN EN-ISO 12944,
- zalecana sumaryczna grubość wymalowań na sucho od 80 do 120 mikronów.
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Kolor

6 kolorów gotowych

Wygląd powłoki

matowy
30
500-5000

Połysk powłoki przy kącie 60, jednostek, najwyżej
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3]
Ilość warstw
Czas schnięcia powłoki, sucha w dotyku [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]
Sposób nanoszenia
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold

 1,35
2-3
8
po 4
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny
Pędzel Płaski, Wałek Nylon

Wydajność przy jednej warstwie

do 8 m2/l

Rozcieńczalnik

do wyrobów chlorokauczukowych
i poliwinylowych ogólnego stosowania

Sposób użycia
1. Przygotowanie podłoża
 Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być równa, czysta, odtłuszczona i sucha.
 Podłoże przygotuj usuwając zanieczyszczenia i produkty korozji.
 Powierzchnię odtłuść używając wody z dodatkiem łagodnych środków myjących, po czym dokładnie osusz.
Nie stosować środków z dodatkiem wosków lub tłuszczy (np. lanoliny).
 Powierzchnie stalowe, aluminiowe i miedziane przeszlifuj papierem ściernym, przemyj rozcieńczalnikiem do
wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych, a następnie osusz.
 Przy renowacji wymalowań, stare powłoki, uprzednio pomalowane farbą poliwinylową lub blachy powlekane
zmatuj papierem ściernym, odpyl, umyj, odtłuść i osusz. Usuń powłoki złuszczone i spękane. Ubytki powłoki
zabezpiecz farbą Fawinyl C.
2. Malowanie
 Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 W razie potrzeby rozcieńcz w ilości max. 1% obj. rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych
i poliwinylowych.
 Farbę nanoś w 2-3 warstwach w odstępie 4 godzin, pędzlem, wałkiem lub przez natrysk.
 Zalecana sumaryczna grubość wymalowań na sucho od 80 do 120 mikronów.
 Maluj w temperaturze podłoża od +10 °C do +25 °C lub wilgotności względnej powietrza maksymalnie 70%.
 Nie maluj nagrzanej lub wilgotnej blachy.
 Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych
i poliwinylowych.
Dodatkowe informacje
 Pełne własności eksploatacyjne powłoka uzyskuje po 72 h od nałożenia ostatecznej warstwy.
 Prace malarskie należy zaplanować tak, aby zapewnić aplikację i utwardzanie powłoki przy bezdeszczowej
pogodzie (min. 72 h). W trakcie eksploatacji wygląd powłoki może ulec stopniowemu rozjaśnieniu lub
matowieniu - w zależności od warunków atmosferycznych podczas aplikacji, wysychania oraz eksploatacji
powłoki. Zmiany te nie obniżają właściwości ochronnych powłoki.
 W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku
charakterystycznego zapachu.
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Wskazówki BHP i PPOŻ




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

Atesty: Posiada Atest Higieniczny
PKWiU: 20.30.12.0
Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji
Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 500 g/l (2010). Produkt zawiera max 500 g/l.
Opakowanie handlowe 0,9L, 10L

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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