
Rodzaj produktu
       Lateksowa farba do œcian wewnêtrznych.
Przeznaczenie
       Pod³o¿a z p³yty gipsowo  kartonowej, pod³o¿a cementowe, betonowe oraz otynkowane, wewn¹trz pomieszczeñ.
       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). 
Cechy szczególne
       O wysokim stopniu krycia, skuteczna ju¿ po na³o¿eniu jednej warstwy
       Tworzy trwa³¹, odporn¹ na szorowanie pow³okê u³atwiaj¹c¹ utrzymanie œcian w czystoœci - odpornoœæ - 1100 cykli
       Odporna na dzia³anie UV
       Umo¿liwia oddychanie œcianom
Kolor

  

    Dane techniczne
Spoiwo

 Kopolimer octanu winylu i etylenu (EVA)
                                                                                             Pigmenty

                      Organiczne i nieorganiczne
                 

                   
                 

Sposób u¿ycia
Przed u¿yciem starannie wymieszaæ. Pod³o¿e musi byæ czyste, suche i zdrowe.

       Usun¹æ luŸne czêœci starych pow³ok, a tak¿e farby o intensywnych odcieniach oraz farby wapienne i klejowe.
       Pod³o¿a lekko kreduj¹ce, brudne, zat³uszczone lub zaoliwione umyæ wod¹ z myd³em.
       Pod³o¿a silnie kreduj¹ce zagruntowaæ preparatem BONDEX PRIMER lub BONDEX PODK£AD GRUNTUJ¥CY.
       Grzyby i pleœñ usun¹æ odpowiednim œrodkiem grzybobójczym.
       Jeœli istnieje mo¿liwoœæ przeœwitywania plam (np. nikotyny) przez farbê, nale¿y pod³o¿e zagruntowaæ podk³adem 
       BONDEX UNIVERSAL PRIMER.
       W zale¿noœci od stanu pod³o¿a nanosiæ 1 lub 2 warstwy. Nak³adaæ pêdzlem, wa³kiem lub pistoletem hydrodynamicznym.
       Nie stosowaæ w temperaturze poni¿ej 5°C lub wilgotnoœci wzgl. przekraczaj¹cej 80%. Po u¿yciu pojemnik dok³adnie zamkn¹æ.

 Saszetka  Trafnego Wyboru

       Teraz nie musisz decydowaæ o kolorze farby ju¿ w sklepie! “Saszetka Trafnego Wyboru” pozwala na sprawdzenie w domu, 

       czy dany odcieñ wspó³gra z tonacja pod³ogi, mebli i obiæ.  W sklepach dostêpne s¹ saszetki z próbkami farby we wszystkich 25 

       kolorach. Pojemnoœæ 75 ml.             

                                                                                                   Rozcieñczanie

                                                                                                           Jedynie pierwsza warstwa do 10% czyst¹ wod¹.

                                                                                                   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¿ej 5°C

.                                                                                                   Produkt  posiada  atest  PZH.
Wyrób zgodny z norm¹ PN-C-81914:2002  

    

SUPER WALL KOLORY 2715

  2  7  4  4                0,75 l            5 l      

                                  6                  1         
szt. w opakowaniu

zbiorczym

  2  7  1  5                 75ml             2,5 l      

                                   25                 1         
szt. w opakowaniu

zbiorczym

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

O
C

O

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

* W badaniu bia³ych emulsyjnych farb do wnêtrz, przeprowadzonym przez Fundacjê Warentest, na zlecenie Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
   SUPER WALL uzyska³ najwy¿sz¹ ocenê. Wyniki badañ opublikowano m.in. w Muratorze (luty 2005).

016   Storczyk

013   Papirus

022   Arum  

024   Oleander

010   Magnolia

 007  Hortensja

 001  Anturium

002  Begonia

011  Nasturcja

006  Herbaciana Ró¿a

005  Gerbera

020  Z³ocieñ

003  Dalia 018  Szafirek

015  S³onecznik

004  Forsycja

012  Orchidea

023  Eukomis

014  Prymula

Po³ysk
Matowy: 6 przy k¹cie 60

O                                                       Czas schniêcia (temp. 23 C, wilg. 60%)
                            Py³osuchoœæ po ok. 1 godz. Nak³adanie drugiej warstwy po ok. 2 godz.
                 
                     
                 

O

O

009  Kliwia

025  Petunia

021  Aksamitka

008 Strelicja

019  Tatarak

008  Kaktus

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.


