KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

RD-DECO ACRYL EXTRA MAT
OPIS
Zastosowanie

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, matowa farba akrylowa, do ścian wewnętrznych
i sufttw. Odpowiednia do dekoracii wnętrz i zabezpieczenia rttnych rodzaitw podłota.

Cechy

Dobre pokrycie. Łatwa w aplikacii ze względu na wysoką zawartość substancii stałych. Łatwa
do czyszczenia. Nie ttłknie.

Podłoża

Tynk, płyty gips-karton, cegła, beton, stare powłoki malarskie, tapety.

System

Lekko porowate podłota: Stosować bezpośrednio w dwtch warstwach na podłotu, bez
podkładu.
Bardzo porowate podłota:
• podkład: iedna powłoka impregnatu RD-UNIFIX
• nawierzchnia: dwie warstwy RD-DECO ACRYL EXTRA MAT

DANE TECHNICZNE
Wykończenie
Kolor
Gęstość
Zawartość
substancji stałych

mat
biały
ok. 1,42
wagowo: ok. 60%
obiętościowo: ok. 43%

Zawartość LZO

maks. 30g/l

Punkt zapłonu

produkt niepalny

Lepkość
Czas schnięcia

100 - 150 P (Brookfeld 20 obrottw na minutę)
dla dotyku: 2 godziny
ponowne malowanie: po 4 godzinach

Odporność na temperaturę
Opakowania
Przechowywanie
PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

80°C w suchym środowisku
1l, 2,5l ,5l, 10l, 20l
12 miesięcy, chronić przed mrozem.
Powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od kurzu.
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SPOSÓB APLIKACJI
Warunki aplikacji
Sposób aplikacji

temperatura otoczenia: powytei 5oC, wilgotność względna: maks. 80%
pędzel, wałek lub napęd bezpowietrzny (dysza: 013-015)

Czyszczenie

woda

Rozcieńczanie

woda

Wydajność
UWAGI
Warunki bezpieczeństwa
Karta charakterystyki
Wersja

ok. 10m2/l na warstwę
Dobrze wymieszać przed utyciem.
Zapoznai się z informaciami na puszce i ulotce.
Dostępna na tyczenie.
14D03

Informacie tu zawarte przekazywane są w dobrei wierze, w celach informacyinych. Poniewat warunki aplikacii są poza kontrolą
producenta, frma RD-COATINGS nie mote ponosić iakieikolwiek odpowiedzialności lub obciąteń fnansowych, kttre mogą
wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produkttw. Firma zastrzega sobie prawo modyfkowania danych bez uprzedzenia.
Ninieisza karta techniczna zastępuie wszystkie poprzednie wersie. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B
5330 Assesse - Belgia.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Dystrybutor:
Noxan Sp. z o.o.

Tel. +48 61 870 87 03

ul. Pułtuska 13

Fax +48 61 624 32 98

61-052 Poznań

www.noxan.pl
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