
Farba wewnętrzna - sufitowa

Farba lateksowa  976

Lateksowa farba sufitowa o połysku głębokiego matu i śnieżnobiałego koloru. Produkt przeznaczony 
do malowania sufitów. Specjalnie stworzona aby podczas malowania nie kapała. Minimalizuje 
nierówności podłoża.
   

Parametry techniczne:
Stopień połysku: Mat 
Mat:  @60 – 2 units,  @85 - 3  units
Wydajność: ok.12 m.kw./litra
Rozpuszczalnik: woda
Czas schnięcia: Sucha w dotyku: 30 min., Następne malowanie: 2 do 4 godz., Całkowite 
wyschnięcie: 24 godz. 
Części stałe:   58% wagowo, 37% objętościowo
Dostępne opakowania: 0,946 l   ( quatr ), 3,78 l (  galon ) 
Kolorystyka Biała - może być barwiona w systemie kolorowania na pastelowe kolory, ( ok. 1500 z 
DL II i DL III ).  

Przeznaczenie i właściwości:
Specjalna emalia lateksowa przeznaczona do malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy 
idealnie matowe powłoki, co pozwala na  osiągnięcie niepowtarzalnego nastroju w pomieszczeniach. 
Nie żółknie. Emalia jest przygotowana w postaci niekapiącego żelu, bezzapachowa, charakteryzuje się 
wysoką siłą krycia. Tworzy doskonale oddychające powłoki. Idealna do malowania sufitów w 
sypialniach, salonach, jadalniach, oraz wszędzie, gdzie zależy nam na uzyskaniu głeboko matowej 
powłoki.

Przygotowanie: 
Powierzchnia do malowania musi być czysta i sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz 
grzybów. Grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować 
właściwymi wypełniaczami. Połyskowe powierzchnie przeszlifować papierem ściernym i dokładnie 
odpylić. 
Ściany gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe - gruntować podkładem lateksowym 5096.
Tynki cementowe i cementowo-wapienne - gruntować podkładem lateksowym 5096.
Nowe drewno - drewno zażywiczone (sosna, świerk) przetrzeć dokładnie rozcieńczalnikiem nitro, 
gruntować podkładem alkidowym 151 lub lateksowym 777 Superstick.
Stal, żelazo - gruntować podkładem 3MP2.
Metale galwanizowane - gruntować podkładem 777 Superstick lub Galvaprime 52.

Nanoszenie:
Nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Przed użyciem farbę należy dokładnie 
wymieszać. Nie rozcieńczać. Farba jest gotowa do użycia. Nie mieszać z innymi farbami i 
rozcieńczalnikami. Nie malować w temperaturach poniżej 10 st. C.
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