INSTRUKCJA STOSOWANIA

RD-MONOVAR PU
Przygotowanie
powierzchni

Podłoże musi być odtłuszczone, suche i bez kurzu. Dla najlepszych efektów zalecamy:
•

przeszlifować podłoże i odkurzyć

•

zmyć wodą z detergentem (np. płyn do mycia naczyń) celem pozbycia się tłuszczu

•

wyczyścić (np. szczotkami ryżowymi w przypadku powierzchni betonowych)

•

następnie bardzo dokładnie i obficie spłukać wodą – aby pozbyć się resztek
detergentu

•

pozwolić powierzchni wyschnąć

•

alternatywnie kurzu oraz luźnych powłok malarskich i tłuszczu można pozbyć się
poprzez bardzo dokładnie zmycie podłoża myjką ciśnieniową pod ciśnieniem min.
200 bar.

Jest to kluczowy proces dla przyczepności powłoki do podłoża.
Proszę dokonywać aplikacji przy minimum 8o C.

Nakładanie lakieru
poliuretanowego
Monovar PU

A. Mieszanie
•

Produkt dobrze wymieszać przed użyciem.

B. Aplikacja
•

Zalecana aplikacja 2 warstw Monovar PU

•

Wydajność produktu to 10m2/l.

•

UWAGA: Nie należy nakładać zbyt grubych powłok (mniej niż 6m 2 z litra). Lepiej
nałożyć 2 cienkie powłoki niż 1 grubą.
Gruba powłoka wydłuża czas schnięcia. Uzyskujemy przy niej także gorsze
właściwości.

Opcjonalne dodatki

•

Jeżeli zachodzi potrzeba, drugą powłokę nakładamy po 1 – 4 godz. po aplikacji 1
warstwy w zależności od temperatury i wilgotności.

•

W przypadku wysokich temperatur: Nie zalecamy aplikacji w warunkach szybkiego
schnięcia (bardzo wysokie temperatury, wiatr, aplikacja w pełnym słońcu). W
przypadku zbyt szybkiego wysychania może wystąpić ryzyko wystąpienia efektu
podwójnego krycia (widać gdzie wałkiem malowaliśmy dwukrotnie). Jeżeli aplikacja
musi być dokonywana w warunkach szybkiego schnięcia, sugerujemy rozcieńczanie
do 10% wodą.

•

W przypadku aplikacji na dachówkach oraz innych porowatych, chłonnych podłożach
pierwszą warstwę należy rozcieńczyć 10% wodą. Pierwsza rozcieńczona powłoka
pełni funkcję podkładu. Drugą warstwę nakładamy nierozcieńczoną.

•

Płatki dekoracyjne - opakowanie wystarcza na około 10-30 m 2 (0,5 kg) w zależności
od oczekiwanego zagęszczenia. Przy zużyciu 0,5kg na 25m 2 opakowanie należy
podzielić na 10 równych części celem równomiernego rozrzucania płatków. Płatki
należy nakładać zaraz po pomalowaniu 2,5 m2 na mokrą nawierzchnię.
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Po otrzymaniu materiałów należy pozostawić je aż do osiągnięcia temperatury pomieszczenia, w którym będą aplikowane.
UWAGA: Powyższe informacje dotyczą aplikacji w +/- 20 oC. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury wydłużają: czas
indukcji, czas na wykorzystanie materiału oraz czas min/max jaki należy odczekać pomiędzy kolejnymi powłokami. Z reguły przy
temp. ok. 30oC. czasy ulegają dwukrotnemu skróceniu, natomiast przy temp. ok. 10 oC. czasy ulegają wydłużeniu. Są to wartości
przybliżone. Dla szczegółowych informacji proszę odnieść się do karty informacji technicznej.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo w karcie informacji technicznej.
Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą
producenta i dystrybutora, firma Noxan Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych,
które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Noxan Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania
danych bez uprzedzenia. Niniejsza instrukcja stosowania zastępuje wszystkie poprzednie wersje.
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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