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AKRYL LX
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
FARBA DYSPERSYJNA DO ŚCIAN I SUFITÓW
Zakres zastosowania
HETTA AKRYL LX to farba lateksowa, przeznaczona do dekoracyjno- ochronnego malowania ścian i sufitów z zapraw
cementowych, cementowo- wapiennych, gipsowych, płyt kartonowo - gipsowych wewnątrz budynków.

Parametry użytkowe
– łatwa w stosowaniu,
– dobra przyczepność do podłoża,
– wydajna i dobrze kryjąca,
– dobra odporność powłoki na zmywanie,
– doskonale komponuje się z kolorami,
– zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian.

Charakterystyka wyrobu
Jednorodna mieszanina zdyspergowanych w wodzie wypełniaczy mineralnych z udziałem dyspersji kopolimeru akrylowego
i niewielkim dodatkiem środków modyfikujących właściwości robocze farby.
Właściwości

Parametry techniczne

zawartość suchej masy

56 ± 2% wag.

gęstość 20 ± 0,5°C

1,4 ± 0,20 g/cm3

wygląd powłoki

biała, jednorodna, matowa

lepkość wg Forda 10; czas wypływu 50 cm3 w 20 ± 0,5°C

5-15 sek.

ilość warstw

1-2

czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ± 2°C
przy wilgotności powietrza max 65%

max. 4 godz.

nanoszenie drugiej warstwy

po 4 godz.

sposób nanoszenia

pędzel, wałek lub natrysk

wydajność przy jednej warstwie

10 m2/l

rozcieńczalnik

woda

Przygotowanie podłoża
– Powierzchnie przeznaczone do malowania winny być: suche, czyste, odtłuszczone, odpylone i bez spękań.
– Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć a podłoże zmyć wodą.
– Powierzchnie z farb dyspersyjnych, źle przylegającego podłoża usunąć a inne zmyć wodą z dodatkiem środka myjącego.
– Zmywane powłoki starych farb dokładnie wysuszyć.
– Świeże wysuszone tynki i podłoża silnie chłonące wodę jak też dotychczas niemalowane zagruntować gruntem HETTA
GRUNT W.
– Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i zdezynfekować preparatem grzybobójczym uwzględniając
przy tym usunięcie przyczyny ich powstania.
– Spękania i nierówności uzupełnić masą szpachlową dobrze zeszlifowaną po wyschnięciu.
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Malowanie
– Farbę dokładnie wymieszać.
– Zalecana ilość warstw 1-2 przy czym ewentualnie drugą warstwę nakładać w odstępie ok. 4 godzin od nałożenia pierwszej.
– Malować w temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż 10°C i nie wyższej nić 30°C.
– Sprzęt malarski po zakończonych pracach umyć dokładnie wodą.

Informacje uzupełniające
– Produkt wrażliwy na niskie temperatury.
– Przechowywać w temperaturze od 5 do 30°C w miejscach nienasłonecznionych.
– Malować w pomieszczeniach wentylowanych.
– Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
– Farbę można barwić dostępnymi pastami koloryzującymi.
– Wyrób nie jest zaliczony do preparatów niebezpiecznych.
– Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji.
– Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/1/FW): 75 g/l (2007) i 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 10 g/l.

Produkt posiada Atest PZH.

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.
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