NAZWA HANDLOWA

GOLDEN PAINT lateksowa farba akrylowa do ścian i sufitów.

NAZWA WG NORMY

GOLDEN PAINT lateksowa farba do ścian wewnętrznych.

NORMA

PN-C-81914:2002

OPIS PRODUKTU

GOLDEN PAINT lateksowa farba na bazie emulsji kopolimerowej do ścian
wewnętrznych. Odpowiednia do malowania powierzchni otynkowanych,
gipsowych, gipsowo-kartonowych, cementowych i betonowych.

ZASTOSOWANIE

Zdobienie podłoży otynkowanych, z płyt gipsowo-kartonowych i betonu,
we wnętrzach. Farba jest zalecana do pomieszczeń, w których konieczne
jest częste mycie ścian - łazienek, kuchni, przedpokojów itp. Produkt
odpowiedni do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności
publicznej - również w placówkach oświatowo – wychowawczych i służby
zdrowia, a także w zakładach przemysłowych i magazynach, w tym w branży
spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI
I MALOWANIE

Usunąć luźne części starych powłok, a także farby o intensywnych
odcieniach oraz farby wapienne i klejowe. Podłoża lekko kredujące,
brudne, zatłuszczone lub zaoliwione umyć wodą z mydłem. Podłoża silnie
kredujące zagruntować. Grzyby i pleśń usunąć środkiem grzybobójczym.
Podłoża, które mogą powodować przebarwienia (np. z nikotyny) na farbie
nawierzchniowej, należy zabezpieczyć farbą podkładową. Cała powierzchnia
przed malowaniem musi by czysta i sucha.

SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nanosić pędzlem, wałkiem lub
pistoletem hydrodynamicznym (bez sprężonego powietrza). W zależności
od stanu podłoża nanosić 1-2 warstwy. Pierwsza warstwa może być
rozcieńczona maks. 10% czystej wody. Nie stosować w warunkach poniżej
5°C lub powyżej 80% wilgotności. Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.

WŁAŚCIWOŚCI

Doskonale kryjąca (97,6%). Tworzy trwałą, odporną na zasady powłokę,
pozwalającą na wielokrotne mycie ścian bez uszczerbku dla ich wyglądu zmywalność 1100 cykli. Przepuszcza parę wodą – 212g/m² x 24h (wg PN
minimum 40 g/m² x 24 h). Nie żółknie, odporna na starzenie się: 4-5 (wg PN
minimum 3). Doskonale biała – 85 ( wg PN minimum 75).

KOLOR
POŁYSK

Biały, baza A/10 umożliwiająca barwienie na wybrany kolor.

Matowy: 2,5-6 przy kącie 60°

POJEMNOŚĆ

2,115 l. + pigment = ok. 2,25 l.
4,230 l. + pigment = ok. 4,5 l.
8,460 l. + pigment = ok. 9,0 l.

WYDAJNOŚĆ

Około 10 m²/l. zależnie od podłoża.

CZAS SCHNIĘCIA

ROZCIEŃCZALNIK
SPOSÓB NANOSZENIA

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
PARAMETRY TECHNICZNE

TRANSPORT
I PRZECHOWYWANIE
OKRES PRZYDATNOŚCI
DO UŻYCIA

(Temp. 20°C, wilgotność 60%)
Pyłosuchość po ok. 1 godz.
Nakładanie drugiej warstwy po ok. 2 godzinach.
Pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%. Drugą
warstwę nakładać farbą nie rozcieńczoną.
Pędzel
Wałek
Pistolet do natrysku bezpowietrznego.
Wodą i mydłem, bezpośrednio po użyciu.

Spoiwo – kopolimer octanu winylu i etylenu (EVA)
Pigmenty – dwutlenek tytanu, organiczne i nieorganiczne.
Gęstość (g/cm³)– ok. 1,4
Lepkość (E1, 20°C) – 55-60
Zapach nieznaczny
Zawartość subtancji stałych (w/w%) ok. 49
Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat. a, pkt. 1): 75 g/l
(2007) 30 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 1 g/l LZO.
Współczynnik odbicia światła: PN-ISO 7724/1-3 Farby i Lakiery.
Kolorymetria.
Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych
opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temperaturze pow. 5°C
Minimum 3 lata od daty produkcji w nie otwieranych pojemnikach.

