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KARTA TECHNICZNA

 
PRODUKTU

 
                             

AKRYLUX 
                                szybkie schni cie,

  

                                emalia jedwabisty po ysk   

Zakres stosowania:  
Nowoczesna, szybkoschn ca, wodorozcie czalna emalia akrylowa 
ogólnego stosowania. Przeznaczona jest do dekoracyjnego 
malowania przedmiotów z drewna, drewnopochodnych, stalowych i 
eliwnych zagruntowanych podk adami antykorozyjnymi, 

eksploatowanych wewn trz i na zewn trz pomieszcze , a tak e 
tynków wewn trznych (lamperii) i kaloryferów.

   

G ówne cechy:   

 

Szybkie schni cie

  

Wysoka wydajno

  

D ugotrwa y efekt malowania 

 

Wodorozcie czalny

  

Nie kapie 

 

Pachn cy podczas malowania (tylko dla koloru)

  

Przyjazna dla ludzi i rodowiska

  

Kolor   bia y + 22 kolory gotowe oraz kolory 

dost pne w Komputerowym Systemie 

Doboru Koloru 

Wygl d pow oki

    

po ysk 

Lepko Brookfield RVT, 20 2 C, [mPas] 1000 ÷ 2500 

G sto , 20 0,5 C, [g/cm3]   1,050 ÷1,350  

Ilo warstw

    

2 

Czas schni cia pow oki, 23 2 C, (st. 3), [h]  4 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]   po 4   

http://www.dekoral.pl


  
        strona 2  

PPG DECO POLSKA 
Ul. Kwidzy ska 8, 51 

 

416 Wroc aw 
Tel. (071) 78-80-700 
Bezp atna infolinia 0800 11 33 11                                                                                                www.dekoral.pl

  
Sposób nanoszenia       p dzel, wa ek lub natrysk

 
Wydajno przy jednej warstwie

    
do 16 m2/l  

Rozcie czalnik                                    woda   

Sposób u ycia

 

1.Przygotowanie pod o a

  

Przy malowaniu powierzchni drewnianych eksploatowanych wewn trz 
pomieszcze emalia mo e by bezpo rednio nanoszona na suche, oczyszczone, 
przeszlifowane i odpylone drewno.  

 

W przypadku malowania drewna eksploatowanego na zewn trz pomieszcze 
niezb dne jest zaimpregnowanie go rodkiem chroni cym przed dzia aniem 
czynników biologicznych DREWNOCHRON bezbarwny.  

 

W przypadku powierzchni nara onych na cz ste dzia anie wody zaleca si 
zastosowanie podk adu z farby GRUNTOMAL.  

 

Elementy metalowe nale y zabezpieczy Podk adem Antykorozyjnym marki 
DEKORAL.  

 

Przy renowacji wymalowa , stare pow oki nale y zmatowi papierem ciernym i 
odpyli . Pow oki sp kane i uszcz ce si nale y przed malowaniem usun .

  

2. Malowanie 

 

Przed u yciem wyrób nale y dok adnie wymiesza .

  

W razie potrzeby rozcie czy wod . 

 

Zalecana ilo warstw - 2. Drug warstw nanosi po minimum 4 godzinach.  

3. Dodatkowe informacje 

 

Malowa przy temperaturze pod o a od +10 °C do +25 °C.  

 

Narz dzia po zako czeniu prac malarskich nale y umy starannie pod bie c 
wod .

  

Podczas malowania i przez kilka dni utrzymuje si subtelny przyjemny zapach 
(tylko dla koloru). 

 

Produkt wodorozcie czalny, nieodporny na mróz. Przechowywa w temp. 
powy ej 0°C. 

  

4. Wskazówki BHP i PPO

  

W trakcie prac malarskich i po ich zako czeniu pomieszczenia wywietrz

 

do 
zaniku charakterystycznego zapachu  

 

Chroni przed dzie mi. 

 

W razie po kni cia niezw oczne zasi gnij porady lekarza 

 

poka opakowanie lub 
etykiet .

  

Stosowa si do zalece podanych na opakowaniu.

  

Szczegó owe informacje zamieszczone s w Karcie Charakterystyki.

 

Norma:    ZN-PPGDP-017 
Atesty:    Posiada Atest Higieniczny PZH   

PKWiU:    24.30.11-50.00 
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Data wa no ci: 

  
36 miesi cy od daty produkcji 

  
Limit zawarto ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/d/FW):

 
150 g/l (2007)/  

130 g/l (2010). Produkt zawiera max 130 g/l.  

Opakowanie handlowe  bia y:   0,2L, 0,5L,10L  
kolory:  0,2L, 0,5L 
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