ACRYLOVELOUR PLUS
LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN I SUFITÓW / AKSAMITNA
Serie 342
OPIS
ACRYLOVELOUR PLUS to wysokiej jakości aksamitna
farba akrylowa na bazie wody.
Doskonała siła wypełniania, mikroporowata, produkt
maskuje drobne niedoskonałości podłoża.
Szybko schnąca, może być przykryta po 4 godzinach.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz (tylko na
naprawionych powierzchniach):
- nowych i starych tynkach, na bazie spoiw hydraulicznych;
- podłożach betonowych;
- powierzchniach gipsowych i karton-gipsach;
- starych powłokach malarskich i powłokach organicznych
lub mineralnych, suchych, zwartych, nasiąkliwych i
spójnych;
- różnego rodzaju konglomeratach mineralnych, o ile są
nasiąkliwe.
Powierzchnie muszą być odpowiednio przygotowane
zgodnie
z
metodami
opisanymi
w
paragrafie
"PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA".
Nie stosować na podłożach niewysezonowanych i
zasadowych. Odczekać na wysezonowanie się podłoża,
które trwa na ogół cztery tygodnie.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
- Rodzaj spoiwa: Kopolimer akrylowy w dyspersji wodnej
- Klasyfikacja jakości powietrza w pomieszczeniach: A+
- Zawartość LZO Dyrektywa 2004-42/WE : <1 g/l
- Masa właściwa EN ISO 2811-1: 1,42±0,05 kg/l
- Rozpuszczalnik: woda
- Połysk EN ISO 2813: 7±1 kąt odczytu 60°, aksamitny
- Wyciąg suchy według wagi (biały): 58± 2%
- Odporność na zmywanie EN 13300: klasa 2
- Czas schnięcia (25°C i 65% wilgotności względnej):
suchość dotykowa 30 min.; suchość do dalszej obróbki po
4 godz.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
- Podłoża muszą być w dobrym stanie, suche, zwarte,
chłonne i spoiste.
- W celu uzyskania gładkich i jednorodnych wykończeń na
szczególnie porowatych i nierównych podłożach zalecamy
stosowanie IMPRESSOMARC PLUS kod 3440019, farba
podkładowa
akrylowa,
przed
nałożeniem
ACRYLOVELOUR PLUS.
- Na płytach gipsowo-kartonowych, przed zastosowaniem
ACRYLOVELOUR PLUS, zalecamy naniesienie warstwy
IMPRESSOMARC PLUS kod 3440019, farba podkładowa
akrylowa.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
- Warunki środowiskowe i podłoża:
Temperatura otoczenia: Min. +8°C / Maks. +35 °C.
Wilgotność względna otoczenia: <75%.
Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C.
Podłoże suche.

- Narzędzia: pędzel, wałek, spray i natryskowe
bezpowietrzne.
- L. warstw: co najmniej 2 warstwy.
- Rozcieńczenie: gotowe do użycia; na podłożach
porowatych rozcieńczyć wodą do 10-15%.
- Podczas nakładania natryskowego bezpowietrznego
stopień rozcieńczenia zmienia się w zależności od
urządzenia i stosowanego ciśnienia roboczego.
- Narzędzia czyścić wodą niezwłocznie po użyciu.
- Orientacyjna wydajność: 14-16 m2/l na warstwę; dotyczy
nakładania na gładkie i średnio nasiąkliwe podłoża. Zaleca
się określić rzeczywistą wydajność poprzez wykonanie
próby wstępnej na danym podłożu.
BARWIENIE
Barwienie wykonywane jest w oparciu o System Barwienia.
Produkt można ponadto barwić barwnikami COLORADO
serie 548.
W przypadku stosowania produktów różnych producentów
zaleca się mieszanie różnych produktów w celu uniknięcia
niewielkich różnic w odcieniu.
MAGAZYNOWANIE
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 3 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Wartość graniczna UE (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/a: matowe pokrycia ścian i sufitów wewnętrznych
(stopień połysku <25@60°) (na bazie wody): 30 g/l
Kat. A/c: Ściany zewnętrzne o podłożu mineralnym (na
bazie wody): 40 g/l (2010).
Zawiera maks.: 1 g/l LZO (lotnych związków organicznych)
Podczas stosowania produktu należy przestrzegać
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami,
dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je
jak odpady specjalne.
Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków
wodnych ani do gruntu.
Dodatkowe
informacje
znajdują
się
w
karcie
charakterystyki.
INFORMACJE DODATKOWE
Aksamitna farba akrylowa o dużej mocy wypełniającej.
Zastosowanie,
na
wstępnie
przygotowanych
powierzchniach,
aksamitnego
wykończenia
wodorozcieńczalnego ACRYLOVELOUR PLUS série 342,
na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej, nanosząc co
najmniej 2 warstwy, w ilości zależnej od nasiąkliwości
podłoża.
Dostawa i nałożenie materiału ................. € za m2.
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Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w
niniejszej
karcie
są
zgodne
jej
najlepszą
wiedzą
naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może
ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie
ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów.
Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest
odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i
zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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