emalia ftalowa szybkoschnąca
ogólnego stosowania
KARTA TECHNICZNA
Zastosowanie:
Dekormal emalia ftalowa szybkoschnąca ogólnego stosowania jest wysokiej jakości wyrobem
odznaczającym się doskonałą przyczepnością do podłoŜa i farb podkładowych. Tworzy gładkie
powierzchnie bez zmarszczeń i chropowatości o równomiernym, wysokim połysku, charakteryzujące
się krótkim czasem schnięcia, elastycznością, odpornością na wodę oraz działanie czynników
atmosferycznych.
Przeznaczona do wykonywania pokryć ochronno-dekoracyjnych konstrukcji, obiektów i urządzeń
stalowych oraz Ŝeliwnych w środowiskach przemysłowych o umiarkowanym działaniu korozyjnym.
MoŜe być wykorzystywana do zabezpieczania urządzeń eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń oraz do malowania pierwszego, jak i renowacyjnego.
MoŜna nią takŜe malować elementy drewniane eksploatowane wewnątrz pomieszczeń.
Przygotowanie podłoŜa:
PodłoŜe powinno być suche, bez rdzy i kurzu, wolne od tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.
Dekormal emalię szybkoschnącą ogólnego stosowania naleŜy nakładać na powierzchnie uprzednio
zagruntowane wyrobami POLIFARB Kalisz S.A., np. farbą podkładową UNICHRON szybkoschnący.
Przy malowaniu innych, niŜ metalowe, typów podłoŜy, naleŜy dobrać podkład wykazujący dobrą
przyczepność do danego podłoŜa.
W przypadku malowania renowacyjnego z podłoŜa naleŜy usunąć odpryski i złuszczenia starej
powłoki, następnie podłoŜe przeszlifować, oczyścić i odtłuścić.
Sposób uŜycia:
Przed przystąpieniem do malowania farbę naleŜy starannie wymieszać.
W zaleŜności od potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowo-karbamidowych,
doprowadzając do odpowiedniej lepkości roboczej.
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Parametry techniczne:
Wydajność:
Zawartość substancji stałych:
VOC:
Sposób nanoszenia:
Czas schnięcia:
Zalecana ilość warstw:
Temperatura zapłonu:
Okres gwarancji:
Kolor:
Stopień połysku:
CięŜar właściwy:
Lepkość:
Norma:
PKWiU:

7-12 m2 / 1l
min. 60%
max. 600 g/l
pędzel, wałek malarski, natrysk, zanurzenie
I stopień( suchość dotykowa) – 30 min.;
III stopień (całkowite) – 3 h
1–2
pow. 230C
12 miesięcy
zgodny z zakładową kartą kolorów
wysoki połysk
najwyŜej 1,2 g/cm3
umowna mierzona kubkiem Forda Φ4 – 80-150 s
PN-C-81901
24.30.12-29.00

Wskazówki
BHP i przeciwpoŜarowe:
Surowce wchodzące w skład farby są palne i szkodliwe w przypadku wdychania, kontaktu ze skórą i
spoŜycia.
Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.
Prace malarskie prowadzić przy dobrze działającej wentylacji, z dala od otwartego ognia.
Produkt zawiera ksylen.
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