PARA 4090
KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU
Farba ceramiczna ELITE 4090. 100% lateksowa farba akrylowa przeznaczona do użytku
wewnętrznego ze strukturą skorupki jajka. Technologia mikroceramiczna Unique zapewnia
najwyższy poziom wydajności pod względem siły krycia, przyczepności, zmywalności i
odporności na plamy. Posiada bardzo dużą siłę krycia i świetny współczynnik rozprowadzania.
Nie żółknie, jest odporna na zmywanie i szorowanie. Tworzy oddychającą powłokę odporną na
przenikanie wilgoci. Zalecana do malowania tynków cementowych i cementowo-wapiennych,
tynków gipsowych, ścian i konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych oraz zagruntowanych
okładzin drewnopochodnych.
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Obszar zastosowania
Spoiwo
Objętość substancji stałych
Gęstość
Połysk
Zmywalność
Rozcieńczalnik / materiał czyszczący
Wydajność
Siła krycia
Temperatura podczas malowania
Narzędzia do malowania
Sucha w dotyku
Następna warstwa
Całkowite wyschnięcie
Kolor
Łatwopalność
Kategoria VOC

Wewnątrz
Akrylan styrenu
37%
1,367 (+/- 2%)
5
Klasa 1
Woda
6-12 m2/l
9,7 (Klasa 1)
Minimum +5°C
Wałek, pędzel, natrysk
po 1 godz.
po 3 godz.
po 48 godz.
Biały
Niepalny
<10 g/l (Cat. A/a)

Dystrybutor
Przedsiębiorstwo Handlowe "MAM" Sp. z o.o.
Zgórsko, ul. Leśna 31 26-052 Nowiny
tel. 41 346 53 05
biuro@para.pl | www.para.pl

PARA 4090
JAK UŻYWAĆ
Przed malowaniem
Malowana powierzchnia musi być jednolita, czysta i sucha. Wszelkie zabrudzenia, kurz, wosk
i / lub tłuste naloty należy usunąć. Wszelkie pęknięcia i szczeliny wypełnić odpowiednim
wypełniaczem i pozostawić do wyschnięcia. Wszystkie powierzchnie do malowania
przeszlifować papierem ściernym Dynamic Sanding Block. Ściany, tynki i płyty gipsowe
wewnątrz budynku zagruntować środkiem gruntującym.
Malowanie
Nie rozcieńczać farby. Jest gotowa do użycia. Dokładnie wymieszać. Nakładać równomiernie
za pomocą wałka lub pędzla, najlepiej marki Dynamic. Unikać malowania w bezpośrednim
świetle słonecznym lub w upalne dni. Wydajność: do 12 m2 / 1 l. Czas schnięcia: sucha w
dotyku od 1 do 2 godzin. Odczekać od 3 do 6 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy.
Po malowaniu
Drobne zabrudzenia zmywać wodą lub wodą z detergentem, używając ściereczki z mikrofibry.
W przypadku uporczywych plam użyć Chomp marki Dynamic.
Mycie narzędzi: pędzle i wałki umyć ciepłą wodą z mydłem bezpośrednio po malowaniu.
Uwagi: Nie malować w temperaturach poniżej 5° C. Nie mieszać z innymi farbami.
Chronić przed zamarzaniem. Przechowywać w temperaturze powyżej 5° C. Chronić przed
dziećmi. Zawiera produkt biobójczy: BIT, p C (MJIT / MIT (3: 1)). Może powodować reakcję
alergiczną.
Uwaga! Podczas rozpylania mogą tworzyć się niebezpieczne wdychane krople.
Nie wdychać rozpylonej cieczy ani mgły. Ten produkt zawiera maksymalnie 30g LZO / l.
Wartość dopuszczalna to 30 g LZO / l (kat. A / a).
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