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KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

Silikonowana farba do
elewacji

Zakres stosowania:
Farba silikonowana przeznaczona jest do malowania elewacji.
Dzięki zawartości żywic silikonowych posiada właściwości
hydrofobowe – odpycha od powierzchni krople wody – przez co
zapobiega nadmiernemu zawilgoceniu ścian. Polecana również do
malowania wnętrz budynków.
Główne cechy:
 wysoka siła krycia
 odporna na działanie czynników atmosferycznych
 odporna na szorowanie
 skuteczna odporność przed przenikaniem wilgoci
 odpowiednia przepuszczalność pary wodnej
 zapewnia doskonałą przyczepność do różnych podłoży budowlanych
Kolor

kolory

dostępne

w

komputerowym

systemie doboru koloru
Wygląd powłoki

matowa

Lepkość Brookfield RVT, 20±
±2°°C, [mPas]

4000 ÷ 9000

Gęstość, 20±
±0,5°°C, [g/cm3]

najwyżej 1,500

Odporność na szorowanie

Klasa 1

wg PN-EN 13300
PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 0800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

Strona 2
Zawartość części stałych, [%wag]

co najmniej 55,0

Ilość warstw

2

Czas schnięcia powłoki, 23°°±2°°C, [h]

2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]

po 2

Sposób nanoszenia

pędzel, wałek lub natrysk

Rekomendowane narzędzia marki

do fasad: Wałek Polyamide z podkładką

Dekoral Gold

piankową, Wałek Owcza wełna extra,
Wałek Owcza wełna
do wnętrz: Wałek Microfibre

Wydajność przy jednej warstwie

Do 9m2/l – przy jednej warstwie w
zależności od chłonności i chropowatości
podłoża

Rozcieńczalnik

woda

Sposób użycia
1.Przygotowanie podłoża
• Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona,
bez spękań, dobrze związana z podłożem.
• Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia
właściwego podłoża.
• Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z
dodatkiem środków myjących.
• Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub
podłoża o nierównej chłonności zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat lub
Akrogrunt marki Dekoral.
• Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy
maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu.
• Przy wyborze koloru na elewację zapytaj sprzedawcę o odporność koloru na
zewnątrz.
2. Malowanie
• Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
• Zalecana ilość warstw 2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % obj.
Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
• Wysoka wilgotność i niska temperatura wydłuża czas schnięcia.
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•

Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

3. Dodatkowe informacje
• Maluj w temperaturze od +5° do 30°C i wilgotności powietrza poniżej 70%
• Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia.
• Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp.
powyżej 0°C.
4. Wskazówki BHP i PPOŻ
• W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku
charakterystycznego zapachu
• Chronić przed dziećmi
• W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę.
• Nie wdychać rozpylonej cieczy.
• W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne
środki ochrony dróg oddechowych.
• Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
• Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
Norma:

ZN-PPGDP-198

Atesty:

Posiada Atest Higieniczny PZH
Spełnia wymagania normy PN-C-81913
zgodna z PN-EN-1062-1

PKWiU:

20.30.11.0

Data ważności:

36 miesięcy od daty produkcji

Znak termometru 00C ÷ +300C
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/c/FW):
40g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.
Opakowanie handlowe: 5,0L; 10,0L
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