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KARTA TECHNICZNA

 
PRODUKTU

       

                  EMAKOL STRONG 
                       emalia do drewna i metalu   

Zakres stosowania: emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania przeznaczona 
do malowania przedmiotów z drewna, materia ów 
drewnopochodnych, elementów stalowych i eliwnych (po 
wcze niejszym zagruntowaniu podk adem antykorozyjnym) 
eksploatowanych wewn trz i na zewn trz pomieszcze oraz 
tynków wewn trznych.

 

G ówne cechy:   

 

trwa a biel/trwa y kolor 

 

wysoki po ysk 

 

elastyczna pow oka, dobrze wspó pracuj ca z drewnem

  

odporna na wgniecenia i uderzenia 

 

5 lat ochrony  (patrz Dodatkowe Informacje) 

Kolor:  bia y + 23 kolory gotowe (System Aktywnego 

Koloru/System Aktywnej Bieli) 

Wygl d pow oki:    po ysk 

Lepko , 20 2 C, [mPas]    1600 - 2500 

G sto , 20 0,5 C, [g/cm3]    1,00  1,20 

Ilo warstw:    2-3 

Czas schni cia pow oki, w temp. 20 C, [h]: 17 h 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]:   po 17 

Sposób nanoszenia:     p dzel, wa ek lub natrysk

 

Rekomendowane narz dzia

  

marki DEKORAL GOLD:   Wa ek Foam very fine, Wa ek 

Felt, P dzel Oval, P dzel P ask

 

Wydajno przy jednej warstwie:   do 18 m2/l  

Rozcie czalnik:   do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania 

http://www.dekoral.pl
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Sposób u ycia

 
1.Przygotowanie pod o a

  
Z pod o a przeznaczonego do malowania usu wszelkie zabrudzenia, nierówno ci, 
odt u i wysusz.

  
Pod o a drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewn trz zagruntuj 
DREWNOCHRON IMPREGNATEM bezbarwnym. Jako farb podk adow zalecamy 
zastosowa GRUNTOMAL marki Dekoral. Wewn trz pomieszcze emalia mo e by 
nanoszona bezpo rednio na surowe drewno.

  

Pod o e stalowe i eliwne eksploatowane na zewn trz zagruntuj Podk adem 
Antykorozyjnym marki Dekoral. 

 

Tynki wewn trzne zagruntuj GRUNTOMALEM marki Dekoral.

  

Przy renowacji wymalowa , stare pow oki zmatuj papierem ciernym i odpyl. Usu 
pow oki z uszczone i sp kane.  

2. Malowanie 

 

Przed u yciem wyrób nale y dok adnie wymiesza .

  

W razie potrzeby rozcie czy dodatkiem max 2% obj. rozcie czalnika.

   

Malowa za pomoc p dzla, wa ka lub natrysku. Zaleca si nak adanie 2-3 warstw. 

 

Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca si po 17h.  

3. Dodatkowe informacje 

 

Maluj w temperaturze od + 5oC do + 30oC. Niska temperatura, zawy ona wilgotno 
powietrza oraz nak adanie grubej warstwy wyd u aj czas schni cia pow oki.

  

Po zako czeniu malowania narz dzia nale y

 

umy rozcie czalnikiem do wyrobów 
ftalowych ogólnego stosowania. 

 

Wyrób przechowywa w opakowaniach szczelnie zamkni tych, z dala od róde ognia i 
ciep a w pomieszczeniach zamkni tych.

   

5 lat ochrony dla: 
o Aplikacji na prawid owo przygotowane, niezainfekowane i wysezonowane drewno 

o odpowiedniej wilgotno ci.

 

o Aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta: impregnacja drewna za pomoc 
Drewnochronu Impregnatu bezbarwnego (2 warstwy) nast pnie na o enie

 

farby 
gruntuj cej Gruntomal

 

oraz 2-3 warstw emalii - na pod o ach eksploatowanych 
na zewn trz.

 

Pod o e stalowe i eliwne eksploatowane na zewn trz 
zagruntowane Podk adem Antykorozyjnym a nast pnie na o enie 2-3 warstw 
emalii.  

o Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nas onecznienia, w miejscu 
przewiewnym i niezawilgoconym.   

4. Wskazówki BHP i PPO

  

Stosowa si do zalece podanych na opakowaniu.

  

Szczegó owe informacje zamieszczone s w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoral.pl

 

Norma:    ZN-PPGDP-016 

Atesty:    Posiada Atest Higieniczny PZH  

PKWiU:    20.30.12.0. 

Data wa no ci:

   

36 miesi cy od daty produkcji 

   

http://www.dekoral.pl
http://www.dekoral.pl
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Limit zawarto ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/d/FR): 300 g/l (2010). 
Produkt zawiera max. 300 g/l.  

Opakowanie handlowe: 0,2 L, 0,9 L, 2,5 L, 5 L, 10 L 

http://www.dekoral.pl

