DURBOCEM
KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ
OPIS
Rozpuszczalnikowa farba oparta na uplastycznionych akrylowych żywicach. Do użycia wewnątrz i na zewnątrz.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI
- Buduje silną więź w wilgotnym podłożu.
- Może być nakładany na kredowanych podłożach.
- Buduje silną więź w cementowych podłożach.
- Zawiera cement i przez to ten produkt jest niezwykle wygodny do nakładania na wilgotne podłoża.
- Może być ponownie pokryty Paracemem (gdy podłoże jest suche).

ZALECENIA STOSOWANIA
Malowanie wilgotnych ścian i piwnic.

DANE TECHNICZNE
Połysk:

Matowy (połysk 60o : 2%)

Kolor:

Biały.

Gęstość:

1.24 – 1.28 g/cm3

Zawartość substancji stałych:

Objętościowo:
Wagowo:

Zawartość VOC:

500 g/l max

Mieszanina gotowa do użycia:

500 g/l max

Zalecana grubość warstwy:

Na mokro:
Na sucho:

Punkt zapłonu:

Powyżej 39oC

Kategoria:

A/i

Limit EU:

600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

38 – 40 %
61-63%

500 mikronów (zużycie 2m2/l)
200 mikronów (zużycie 2m2/l)

Czas schnięcia dla temp.: 20 oC, wilgotności: 50%
- Dla dotyku:
2 godz.
- Dla użytkowania:
2 godz.
- Dla ponownego malowania:
24 godz.
- Pełna twardość:
24 godz.

WYDAJNOŚĆ
Teoretyczna:

1,5 – 3 m2/l (całkowite wykorzystanie, 2 warstwy)

Praktyczna:

Praktyczna wydajność zależy od wielu czynników takich jak porowatość i
chropowatość oraz straty materiału podczas aplikacji.
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Wyszczotkować kredową powierzchnię pędzlem ze średnim włosiem. Przecieki wody muszą być potraktowane
wodoodpornym szybkoschnącym cementem przy użyciu pacy. Pozwolić utwardzić się.

SPOSÓB UŻYCIA
By upewnić się o jednorodności, powlekający materiał powinien być dokładnie wymieszany przed użyciem.
WARUNKI APLIKACJI
Pędzel:

Użyć średnio twardy pędzel. Nie rozcieńczać.

Wałek:

Użyć moherowy wałek. Nie rozcieńczać.

Natrysk powietrzny:

Nie poleca się.

Natrysk bezpowietrzny:

Nie poleca się.

Czyszczenie:

Spirytus mineralny.

WARUNKI STOSOWANIA
Pracować w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

UWAGI
- 1 warstwa: impregnować podłoże używając średnio twardy pędzel; ściany w gorszym stanie muszą być wsparte
nasycaniem. 2 warstwa: wykończenie pędzlem po 24 godzinach.
- Kiedy dotyczy specyficznych aplikacji (np. groty), musi być znakomita wentylacja podczas pierwszego tygodnia po
nałożeniu.
- Dubocem nie zaprzestaje wykwitom saletry, nie przeciwdziała podziemnym wodom ciśnieniowym i przez to nie
może być traktowane jako produkt uszczelniający.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie znajdującymi się na puszce i ulotce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Zamknięte puszki można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez
dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5oC do +35oC.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V.
nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych
produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX
138, 4700 AC ROOSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0)165593600

Dystrybutor:
Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtuska 13
61-052 Poznań

Tel. +48 61 679 32 00
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl
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