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RENOSTYL PLUS – na plamy
Ftalowa farba gruntująca

Zakres stosowania:
Farba gruntująca RENOSTYL PLUS przeznaczona jest do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, plam
nikotynowych, tłuszczach oraz innych produktach spożywczych. Ma charakter farby podkładowej izolującej
i wzmacniającej podłoże, długotrwale zabezpiecza powłokę farby w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci
i rozwój grzybów pleśniowych takich jak łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp. Nie
chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.
Główne cechy:
• bardzo dobre właściwości kryjące
• zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów
• izoluje plamy i zabrudzenia
• doskonała na tłuste plamy
• duża wydajność
• idealny grunt wzmacniający miękkie i luźne podłoża (np. gładź) pod farby emulsyjne marki Dekoral
• wydłuża czas otwarty farby nawierzchniowej
Kolor

biały

Wygląd powłoki

matowa
50-130

Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3]
Ilość warstw
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]
Sposób nanoszenia
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold

1,700
1-2
6
po 4
pędzel, wałek, natrysk
Wałek Extra Felt, Wałek Microfibre, Wałek
Microfibre Extra

Wydajność przy jednej warstwie

do 12 m2/l, w zależności od chłonności
podłoża

Rozcieńczalnik

do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania
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Sposób użycia
1. Przygotowanie podłoża

•
•
•
•
•
•

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
Usuń stare, łuszczące się powłoki. Dobrze związane farby emulsyjne i olejne nie wymagają usunięcia.
Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekującego przy użyciu szczotki.
Ewentualne ubytki lub spękania podłoża uzupełnij odpowiednią zaprawą.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
Istniejące tłuste plamy zmyj wodą z dodatkiem detergentu i poczekaj do pełnego wyschnięcia podłoża.

2. Malowanie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
W razie potrzeby rozcieńcz rozcieńczalnikiem w ilości max. 2% obj.
Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej, farbą gotową (nierozcieńczoną).
Farbę nawierzchniową nakładaj, po co najmniej 6h od nałożenia ostatniej warstwy wyrobu.
Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
Przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
Maluj w temperaturze +5 do + 30°C.
Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.
W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku
charakterystycznego zapachu.

Dodatkowe informacje

•
•

Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
Przechowuj w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Wskazówki BHP i PPOŻ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkt łatwopalny.
Działa szkodliwie na organizmy wodne.
Chronić przed dziećmi.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Nie wprowadzać do kanalizacji.
W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoral.pl

Norma: ZN-PPGDP-178
Atesty: Posiada Atest Higieniczny zgodny z normą PN-C-81901 rodzaj IB
PKWiU: 20.30.12.0.
Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji
Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 350 g/l (2010). Produkt zawiera max 350 g/l.
Opakowanie handlowe: 0,4 L, 0,9 L
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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