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KARTA TECHNICZNA

 
PRODUKTU

 
                                            

MALEINAK PLUS 
kolory   

Odporna na wilgo farba emulsyjna 
do kuchni i azienek   

Zakres stosowania:  
Farba emulsyjna MALEINAK PLUS przeznaczona jest do 
d ugotrwa ego zabezpieczania cian w pomieszczeniach 
szczególnie nara onych na rozwój grzybów ple niowych. 
Przeznaczony jest do malowania pomieszcze nara onych na 
dzia anie wilgoci takich jak: azienki, kuchnie, piwnice, p ywalnie, 
browary, piekarnie, pralnie itp.  

G ówne cechy:   

 

odporna na wilgo

  

trwale zabezpiecza pow ok przed rozwojem grzybów ple niowych

  

du a si a krycia

  

zapewnia prawid owe oddychanie cian

  

odporna na zmywanie    

Kolor   12 kolorów gotowych oraz kolory 
dost pne w komputerowym systemie 
doboru koloru   

Wygl d pow oki

    

matowa 

Lepko Brookfield RVT, 20 2 C, [mPas] 6000 ÷ 9000 

G sto , 20 0,5 C, [g/cm3]   1,440 ÷1,520  

Zawarto cz ci sta ych, [%wag]

   

53,0 ÷ 58,0  
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Ilo warstw

     
2 

Czas schni cia pow oki, 23 2 C, [h]   2 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]  po 2  

Sposób nanoszenia                                     p dzel, wa ek lub natrysk

 

Wydajno przy jednej warstwie

  

Do 10 m2 z 1 litra wyrobu przy 
jednokrotnym nanoszeniu w zale no ci 
od ch onno ci pod o a

   

Rozcie czalnik                                   woda    

Sposób u ycia

 

1.Przygotowanie pod o a

  

Pozosta o ci po farbach klejowych dok adnie usu , a pod o e zmyj wod .

  

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by czysta, sucha, odpylona, 
bez sp ka .

  

wie e tynki i pod o a silnie ch on ce wod (g adzie gipsowe, p yty gipsowo-
kartonowe, pod o a nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki 
Dekoral. 

 

Do wyrównania ch onno ci pod o a stosuj farb podk adow Unicryl marki 
Dekoral. 

 

Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odt u poprzez umycie wod z 
dodatkiem rodków myj cych.    

 

Stare, zagrzybione pow oki malarskie usu i zmyj wod z dodatkiem rodka 
dezynfekuj cego dost pnego na rynku (zgodnie z instrukcj zamieszczon na 
opakowaniu tego rodka). Oczy za pomoc szczotki lub szpachli. Ewentualne 
ubytki i sp kania uzupe nij odpowiedni zapraw . Nast pnie ponownie 
zabezpiecz pod o e rodkiem dezynfekuj cym. Umyt powierzchni maluj 
dwukrotnie farb MALEINAK PLUS.

  

2. Malowanie 

 

Przed u yciem farb dok adnie wymieszaj. 

 

Zalecana ilo warstw 1. W razie potrzeby rozcie cz wod w ilo max.

 

5 % obj. 
Pod o a ciemnie, niejednolite kolorystycznie maluj dwukrotnie. Drug warstw 
nak adaj po wyschni ciu pierwszej w postaci handlowej. 

  

Po zako czeniu malowania narz dzia umyj wod .

  

3. Dodatkowe informacje 

 

Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.  

 

wie e tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich na o enia.

  

Produkt wodorozcie czalny, nieodporny na mróz. Przechowywa w temp. 
powy ej 0°C. 
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4. Wskazówki BHP i PPO

  
Zawiera  substancj czynn 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (OIT)  0,048 % 

 
Chroni przed dzie mi. 

 
W trakcie prac malarskich i po ich zako czeniu pomieszczenia wietrzy do zaniku 
charakterystycznego zapachu  

 

W razie po kni cia niezw oczne zasi gnij porady lekarza 

 

poka opakowanie lub 
etykiet .

  

Nie wylewa do kanalizacji. 

 

Opakowanie oraz wyschni te pozosta o ci wyrobu mo na traktowa jako odpady 
komunalne. 

 

Unika zanieczyszczenia skóry i oczu. 

 

Stosowa si do zalece podanych na opakowaniu.

  

Szczegó owe informacje zamieszczone s w Karcie Charakterystyki.

 

Norma:   ZN-PPGDP-040 

Atesty:     Posiada Atest Higieniczny PZH  

zgodna z PN-C-81914:2002 Rodzaj II (odporne na mycie) 

Pozwolenie nr 1668/04 na obrót produktem biobójczym 

PKWiU:    20.30.11.0 

Data wa no ci:                

 

36 miesi cy od daty produkcji 

  

Znak termometru  00C ÷ +300C      

Limit zawarto ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 
75 g/l (2007 r.) 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.   

Opakowanie handlowe:  2,5L 
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