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HETTA VINYLAN S to wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania: 

–  chłonnych powierzchni betonowych i cementowo- wapiennych w tym ogrodzeń betonowych i galanterii betonowej; 
posadzek betonowych w pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, garażach i piwnicach, kostki brukowej 
i chodników betonowych, wygłuszających ekranów betonowych, pokryć dachowych (eternit, dachówka);

–  zewnętrznych elewacji na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych i polimerowo-cementowych, budynków 
mieszkalnych, przemysłowych i zabytkowych;

–  wewnętrznych wymalowań pomieszczeń o szerokim spektrum wykorzystania (produkcyjne, użyteczności publicznej, 
gospodarskie);

–  tynków: cementowo-wapiennych, polimerowo- cementowych, bezcementowych (tynki akrylowe) oraz do ich renowacji;

–  przedmiotów z drewna i materiałów drewnopodobnych;

–  blach ocynkowanych i innych wyrobów ocynkowanych.

Parametry użytkowe
–  bardzo dobra adhezja do porowatych, chłonnych podłoży mineralnych (cementowych, cementowo- wapiennych) oraz 

drewna,

–  dobra adhezja do blach ocynkowanych i innych wyrobów pokrewnych,

–  powłoka wykazuje korzystne właściwości bariero szczelne dla betonów- zabezpiecza przed ich karbonatyzacją 
(karbonizacją) oraz dobra wodoodporność,

–  powłoka farby posiada dobra odporność na ścieranie oraz wymaganą odporność chemiczną na takie składniki jak olej 
mineralny, benzyna, roztwory soli nieorganicznych w tym głównie chlorków,

–  powłoka cechuje się dobra odpornością na warunki atmosferyczne (kwaśne deszcze, alkalia, spaliny, słońce),

–  powłoka wykazuje wymaganą paro przepuszczalność przez co zapewnia tzw. „oddychanie” ściany, podłoża.

–  farba dostępna jest w 6 kolorach podstawowych i innych kolorach na życzenie Klienta,

–  doskonale komponuje się z kolorami,

–  przyjazna dla otoczenia i środowiska.

Charakterystyka wyrobu
Jednorodna średniolepka kompozycja o następujących właściwościach fizyko- chemicznych i użytkowych. 

Właściwości Parametry techniczne

gęstość 20 ± 0,5°C 1,1-1,2 g/cm3

lepkość wg Forda 4; w 20 ± 0,5°C 50-70 sek.

odporność na spływanie z powierzchni pionowych brak spływania

krycie jakościowe, nie mniej niż stopień I

współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej (α) 0,11±0,02 kg/m2.h1/2

opór dyfuzyjny względny (Sd);m 0,134 ± 0,009 (wymagane <2); przy czym αxSd-0,015 
(wymagana <0,2)

odporność na szorowanie; ilość cykli > 5000

odporność na alkalia brak zmian wyglądu powłoki
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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.

Przygotowanie podłoża
–  Podłoże winno być mocne, suche, bez kurzu i zatłuszczeń. Farbę nanosić dwukrotnie przy użyciu pędzla, wałka lub 

natrysku

–  Przy starych podłożach a szczególnie mineralnych, wskazane jest wstępne zaimpregnowanie roztworami gruntującymi 
HETTA GRUNT F a następnie po dokładnym wyschnięciu polki gruntującej malować dwukrotnie farbą HETTA Vinylan S 
z uwagi na uzyskanie wymaganej grubości powłoki (90-120µ).

–  Miejsca szczególnie narażone na ścieranie( posadzki betonowe, kostki brukowe, chodniku) zaleca się malować dwu lub 
trzykrotnie. 

–  Nierówności i spękania podłoży malowanych uzupełnić masą szpachlową lub zaprawą cementowo- wapienną przed 
rozpoczęciem prac malarskich.

–  Powierzchnie wcześniej malowane farbami emulsyjnymi odtłuścić poprzez zmycie wodą z dodatkiem środków myjących.

–  Prace malarskie prowadzić w temperaturze otoczenia, ale nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +30°C.

–  W ciągu 2-3 godzin od nałożenia farby chronić powierzchnie przed deszczem i intensywnym nasłonecznieniem.

Wydajność
–  Przy dwukrotnym malowaniu 4-6 m2/l. Zużycie zależy od rodzaju powierzchni i metody nanoszenia.

–  Okres trwałości farby 24 miesiące od daty produkcji przy zachowaniu wymaganych warunków przechowywania, 
temperatura powyżej +5°C ale nie wyżej niż +30°C.

Informacje uzupełniające
–  Produkt wodorozcieńczalny, nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

–  Farba wrażliwa na niskie temperatury (mróz).

–  Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

–  Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla produktu WB kat. A i C (30-40 g/l). Produkt zawiera max. 20 g/l.

Produkt posiada Atest PZH.


