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1. Symbol PKWiU:

20.30.11.0

2. Kolorystyka:

wg wzorca

3. Norma:

PN-C-81914

4. Przeznaczenie:

Dekofar A to wysokiej klasy akrylowa emulsja wewnętrzna
przeznaczona do dekoracyjnego malowania sufitów i ścian wewnątrz
budynków (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty
kartonowo-gipsowe, tapety itp.)

5. Charakterystyka:

Dekofar A to emulsja akrylowa, która dzięki zastosowaniu

najwyższej jakości komponentów i nowoczesnej technologii
produkcji zapewnia łatwe malowanie, znakomity i długotrwały
efekt dekoracyjny. Gęsta - tixotropowa konsystencja zabezpiecza
przed kapaniem podczas malowania, zapewnia znakomite krycie
oraz wysoką wydajność do 12m²/l. Specjalne mikro włókna
powodują, że powłoka jest elastyczna, nie pęka i znakomicie
pokrywa mikropęknięcia w podłożu. Dekofar A jest wyrobem
ekologicznym, przyjaznym dla środowiska.
6. Własności wyrobu:
-

Wygląd powłoki

-

Gęstość w 20 C, najwyżej [g/cm3]

-

Czas schnięcia powłoki w temp. 20  2C i wilgotności
względnej powietrza (655) %, [h]

-

Ilość warstw

-

Lepkość umowna: Brookfield [mPa-s]

matowa bez widocznych obcych
wtrąceń, spękań i pomarszczeń;
1,55
2

1-2

8000-10000

Odporność na szorowanie; klasa 2 wg ISO 11998 lub wg
PN-92/C-81517 [min. cykli]
-

Zawartość części nielotnych [%]

-

Wydajność

-

Rozcieńczalnik

-

Okres gwarancji od daty produkcji,

3500
47
do 12m2 z litra w zależności od
chłonności podłoża
woda
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Limit zawartości LZO wg. Dyrektywy 2004/42/WE ( kat. A/a/FW): 30 g/l (2010r.).
Produkt zawiera max 30g/l.

7. Stosowanie:

 podłoże:

tynki cementowe, cementowo-wapienne,
gipsowe, beton, cegła, płyty kartonowo-gipsowe, tapety
papierowe i z włókna szklanego a także drewno, i materiały
drewnopodobne.
Tynki nowe można malować po co najmniej 4 tygodniowym
sezonowaniu.

UWAGA!


pędzel, wałek bądź natrysk.
 metody nakładania:

 przygotowanie podłoża podłoże przeznaczone do malowania

powinno być równe, gładkie,
spójne, oczyszczone z pyłu i innych zanieczyszczeń a następnie
zagruntowane emulsją gruntującą firmy NOFAR.
przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie
potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością wody.


 przygotowanie farby

8. Warunki malowania :

o
o

 temperatura podłoża nie niższa niż 5 C i nie wyższa niż 25 C,
o
o

 temperatura otoczenia nie niższa niż 5 C i nie wyższa niż 25 C.

9. Czas do nakładania
kolejnej warstwy :

po wyschnięciu pierwszej (ok.2 h)

10. Opakowania handlowe:

2,5; 5 L

11.Zalecenia BHP i PPOŻ.
Emulsja Akrylowa (DEKOFAR A) jest wyrobem ekologicznym. Jest nietoksyczna i niepalna.
Pomieszczenia po zastosowaniu wyrobu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie
nadają się one do użytku.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH
Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy
i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent :

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " NOFAR"
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