
DYROTON  6  2745

800   -    Bi a³y
 

Bazy: 10, 20, 30, 40, 50  umo¿liwiaj¹ce barwienie na dowolny kolor.

 * Bazy 10-20
** Bazy 10-30

SYSTEM DOBORU 
KOLORÓW DYRUP

Rodzaj produktu
Lateksowa  farba do œcian wewnêtrznych.

Przeznaczenie
Zdobienie pod³o¿y otynkowanych, z p³yt gipsowo-kartonowych i betonu, we wnêtrzach. Farba jest zalecana do 
pomieszczeñ, w których konieczne jest czêste mycie œcian - ³azienek, kuchni, przedpokojów itp.  

Cechy szczególne
Doskonale kryj¹ca (97,6%)
Tworzy trwa³¹, odporn¹ na zasady pow³okê pozwalaj¹c¹ na wielokrotne mycie œcian bez uszczerbku dla ich wygl¹du 
- zmywalnoœæ 1100 cykli

2 2Przepuszcza parê wodn¹ - 212 g/m  x 24h (wg PN minimum 40 g/m  x 24h)
Nie ¿ó³knie, odporna na starzenie siê: 4 - 5 (wg PN minimum 3)
Doskonae bia³a - 85 (wg PN minimum 75)

Kolor

Dane techniczne
Spoiwo  
Kopolimer octanu winylu i etylenu (EVA). 
Pigmenty
Dwutlenek tytanu.
Organiczne i nieorganiczne.

Sposób u¿ycia
Przed u¿yciem starannie wymieszaæ. Po u¿yciu, pojemnik dok³adnie zamkn¹æ.
S³abo przylegaj¹ce warstwy starej farby nale¿y usun¹æ. 
Odpowiednim œrodkiem grzybobójczym usun¹æ pleœñ i grzyby. 
Brud i t³uszcz, jak równie¿ pod³o¿a kreduj¹ce zmyæ wod¹ i myd³em. 
Pod³o¿a, które mog¹ powodowaæ przebarwienia (np. z nikotyny) na farbie nawierzchniowej, nale¿y uszczelniæ farb¹ 
podk³adow¹ BONDEX UNIVERSAL PRIMER. 
Na pod³o¿a lekko kreduj¹ce mo¿na zastosowaæ podk³ad BONDEX PRIMER lub BONDEX PODK£AD GRUNTUJ¥CY.
Przed malowaniem powierzchnia musi byæ czysta, sucha i zdrowa. 
Nak³adaæ 1-2 warstwy.
Nanosiæ pêdzlem, wa³kiem lub metod¹ natryskow¹. 
Nie stosowaæ w temperaturze poni¿ej 5°C lub wilgotnoœci wzglêdnej przekraczaj¹cej 80%.

Rozcieñczanie
 Pierwsz¹  warstwê  mo¿na  rozcieñczyæ  wod¹  maksymalnie  w 10%. Drug¹ warstwê nak³adaæ farb¹ nie rozcieñczon¹.

Czyszczenie narzêdzi
 Wod¹, bezpoœrednio  po u¿yciu.

Trwa³oœæ
       3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.
                                                                                                    Sposób przechowywania

                                                                                                   W szczelnie zamkniêtych pojemnikach .
                                                                                                   Przechowywaæ  i transportowaæ w temp . powy¿e j 5°C.

                                                                                                    Produkt posiada atest PZH
                                                                                                    Wyrób zgodny z norm¹: PN-C-81914:2002
                                                                                                    Wspó³czynnik odbicia œwiat³a 
                                                                                                    PN-ISO 7724/1-3 Farby i Lakiery. Kolorymetria

Produkt odpowiedni do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz u¿ytecznoœci publicznej - równie¿ placówkach 
oœwiatowo - wychowawczych i s³u¿by zdrowia, a tak¿e zak³adach przemys³owych i magazynach, w tym bran¿y 
spo¿ywczej (bez bezpoœredniego kontaktu z ¿ywnoœci¹).

3 Rozpuszczalnik             Gêstoœæ (g/cm )         Zaw. subst. sta³ych         Wydajnoœæ           Lepkoœæ (E1, 20 C)              Zapach
                                                                                     (w/w%)

°

2Woda                         ok. 1,4                              ok. 49                   ok. 10 m /l                        55-60                     Nieznaczny

Po³ysk
Matowy: 2,5 - 6 przy k¹cie 60° 

Czas schniêcia (temp. 20°C, wilg. 60%)
Py³osuchoœæ po ok. 1 godz.  
Nak³adanie drugiej warstwy po ok. 2 godz.
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2745 bia³a

bazy 10-50

Wartoœæ graniczna LZO w g/l dla tego produktu
(kat.a, pkt.1): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Produkt ten
zawiera maks. 1 g/l LZO.


