
Farba wewnętrzna, zewnętrzna

Farba lateksowa 4300 Melamina
 
Lateksowa farba o stopniu połysku przypominającym laminat. Farba przeznaczona na powierzchnie typu 
drzwi, okna, blaty, listwy podłogowe itp. gdzie potrzebna jest bardzo trwała powłoka. Ma bardzo wysokie 
parametry zmywalności. 

Parametry techniczne:
Stopień połysku: Pomiędzy eggshell a perła 
Mat: @60 - 20 do 25 , @85 - 40 do 50  
Wydajność: ok.12 m.kw./litra
Rozpuszczalnik: biały spirytus
Czas schnięcia: Sucha w dotyku: 6 do 8 godz., Następne malowanie: 
12 do 14 godz., Całkowite wyschnięcie: 48 godz. 
Części stałe: 52% wagowo, 29% objętościowo
Dostępne opakowania: 0,946 l   ( quatr ), 3,78 l   (  galon ) 
Kolorystyka: Biała: Dostępna w systemie barwienia ( DL II i DL III ).
Bazy: 1, 2, 3, 4, 5.                                            

Przeznaczenie i właściwości:
Specjalna emalia poliuretanowa o połysku przypominającym laminat (pomiędzy eggshell a pearl). Posiada 
doskonłą przyczepność do różnych rodzajów podłoży takich jak: metale, laminat, drewno, płyty gipsowo-
kartonowe, tynki, oraz podwyższoną odporność na uderzenia i ścieranie. Rekomendowana do malowania 
mebli oraz elementów narażonych na uderzenia np. oscieżnice drzwiowe, drzwi, listew przypodłogowych, 
oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest podwyższona odporność powłoki i specyficzny stopień połysku 
podobny do laminatu.

Przygotowanie:
Powierzchnia do malowania musi bya czysta i sucha, wolna od py3ów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz 
grzybów. Grzyba usunąć właociwym środkiem chemicznym. Rysy i pęknięcia i ubytki zaszpachlować 
właściwymi wypełniaczami. Połyskowe powierzchnie przeszlifować drobnym papierem ściernym. 
Dokładnie usunąć pył.
Nowe drewno - drewno zażywiczone (sosna, świerk) przetrzeć dokładnie rozcieńczalnikiem nitro. 
Stosować podkład alkidowy 151 lub podkład lateksowy 777 Superstick.
Stal i żelazo -  gruntować podkładem 3MP2 , wewnątrz podkład nie jest konieczny.
Metale galwanizowane - przemyć spirytusem mineralnym, gruntować podkładem 777 Superstick lub 
Galvaprime 52 , wewnątrz podkład nie jest konieczny.
Tynki wewnętrzne i płyty gipsowo-kartonowe - zagruntowaa podkładem lateksowym 5096.
Połyskowe powierzchnie uprzednio malowane - gruntować podkładem 777 Superstick.
Laminat - nie jest wymagana farba podkładowa.

                     

Nanoszenie:
Nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Najlepsze rezultaty można uzyskać nanosząc 
wałkiem z gestej gąbki. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszaa. Nie rozcieńczać. Farba jest 
gotowa do użycia. Nie mieszać z innymi farbami i rozcieńczalnikami. Nie malować w temperaturach 
poniżej 10 st. C.                                                                                     
                                                                       


