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Śnieżka SUPERMAL
pomarańczowy 0,8L
Cena

19,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Śnieżka SUPERMAL emalia olejno-ftalowa

Stosowana jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych: okien, drzwi, mebli,
itp. tynków i metalu: bram, ogrodzeń itp. użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Emalia polecana jest do stosow
ania w
pomieszczeniach mieszkalnych, budynkach służby zdrowia przeznaczonych na stały pobyt chorych, salach lekcyjnych a także
pomieszczeniach do magazynowania produktów żywnościowych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

charakterystyka produktu:

emalia odporna na środki dezynfekujące spełnia wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia trudno
zapalna powłoka - klasa palności D-s1, d0 odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne trwałe i żywe kolory doskonała
wydajność i krycie

Kolory: biały,brązowy, brąz czekoladowy, czarny, czerwony, kość słoniowa, kremowy, mahoń, niebieski ciemny,
orzech jasny, pomarańczowy, popielaty, seledyn, szary jasny, wiśnia, zielny, zielony mint, żółty

Paleta kolorów
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Przygotowanie powierzchni
Sposób nanoszenia: płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem
gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk.
Przygotowanie
podłoża: Podłoże powinno być suche, bez rdzy, kurzu, zatłuszczeń i innych
zanieczyszczeń. Miejsca zażywiczone i tłuste przemyć benzyną ekstrakcyjną. N
owe powierzchnie drewniane i z materiałów drewnopochodnych zaleca się pom
alować
farbą
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Przygotowanie
wyrobu:
Emalię starannie wymieszać.W zależności od potrzeby rozcieńczyć rozpuszczal
nikiem do wyrobów olejno-ftalowych lub benzyną
bezaromatyczną do lepkości roboczej. Farbę z różnych partii produkcyjnych pr
zelać do większego pojemnika i dokładnie wymieszać.
Malowanie:
Malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza p
oniżej 80%, płaskim pędzlem z
miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk. Kolejną w
arstwę nanosić po około 24 h (niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłu
żają czas schnięcia). Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcie
ńczalniku olejnoftalowym, uniwersalnym lub benzynie bezaromatycznej.

Wydajność
Wydajność: do 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu.
Zalecana Ilość warstw: 1-2
Kolor: żółty-wzornik poniżej
Producent: Śnieżka
Stopień połysku: połysk
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