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Zakres zastosowania
HETTA AKRYL F to wodorozcieńczalna farba dyspersyjna przeznaczona jest do dekoracyjno- ochronnego malowania elewacji 
budynków. Wykazuje dobrą przyczepność do różnych podłoży mineralnych jak: cementowych, cementowo- wapiennych, 
gipsowych jak również kartonowo - gipsowych.

Parametry użytkowe
– bardzo dobra adhezja do podłoża mineralnego,

– wysoka siła krycia,

– przyjazna dla otoczenia i środowiska,

– odporna na ścieranie,

– przepuszczalna dla pary wodnej, zapewnia „oddychanie” ścian,

– odporna na działanie czynników atmosferycznych w tym również promieniowania UV.

Charakterystyka wyrobu
Jednorodna kompozycja zdyspergowanych w wodzie nieorganicznych wypełniaczy i pigmentów z dyspersją wodną 
kopolimeru akrylowego i dodatkiem uszlachetniających środków pomocniczych. 

Właściwości Parametry techniczne

zawartość suchej masy 50 ± 3% wag.

gęstość 20 ± 0,5°C 1,25-1,30 g/cm3

wygląd powłoki jednorodna, matowa

lepkość wg Forda 10; czas wypływu 50 cm3 5-20 sek.

ilość warstw 1-2

czas schnięcia powłoki 2 godz.

nanoszenie drugiej warstwy po 4 godz.

sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk

wydajność przy jednej warstwie 8-10 m2/l w zależności od chłonności podłoża

rozcieńczalnik woda

Przygotowanie podłoża
–  Powierzchnia malowana winna być: sucha, czysta, odpylona i bez spękań.

–  Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć zmyć wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku.

–  Powłoki stare z farb emulsyjnych wyraźnie łuszczące się usunąć a powierzchnie przemyć wodą z dodatkiem środków 
myjących.

–  Dobrze wysuszone, świeże tynki, mocno chłonne i luźno związane podłoża zagruntować preparatem gruntująco- 
wzmacniającym HETTA GRUNT F.

–  Ubytki lub spękania powierzchni malowanej uzupełnić zaprawą cementowo- wapienną.

Malowanie
–  Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. 

– Malować przy temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż 5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.
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Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym 
i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą producenta. Jako producent/dystrybutor nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, 
w jakich produkt jest używany i przechowywany. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób 
niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego 
uprzedzenia.

–  Zalecana ilość warstw 1-2. Dopuszcza się w razie potrzeby do nakładania pierwszej warstwy farbę rozcieńczyć wodą 
w ilości max. 5% wag., co zagwarantuje lepszą przyczepność do podłoża.

–  Drugą warstwę nakładać po co najmniej 4 godzinach od nałożonej pierwszej tj. po jej wyschnięciu. Nie zaleca się 
rozcieńczania farby przy nakładaniu drugiej warstwy.

– Po każdorazowym zakończeniu prac malarskich narzędzia starannie umyć wodą.

Informacje uzupełniające
–   Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.

–   Po nałożeniu farby na malowaną powierzchnię zewnętrzną zabezpieczyć ją w ciągu 1-3 godzin od nałożenia przed deszczem 
i intensywnym nasłonecznieniem.

–   Farba wrażliwa na niskie temperatury (mróz) i należy przechowywać ją w temperaturze powyżej 5°C.

–   Produkt nie palny i nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

–   Okres trwałości farby: 24 miesiące od daty produkcji.

–   Produkt posiada Atest Higieniczny PZH i spełnia wymagania normy PN-C-81913:2002 zgodne z PN-EN-1062-1:2005.

–   Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 75 g/l (2007) i 40 g/l (2010). Produkt zawiera max. 12 g/l.

Produkt posiada Atest PZH.


