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KARTA TECHNICZNA

 
PRODUKTU

 
                                                       

                                               

RENOSTYL PLUS  

Farba ftalowa gruntuj ca do wn trz, na plamy 

   

Zakres stosowania: Farba gruntuj ca RENOSTYL PLUS przeznaczona jest do     
zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, plam 
nikotynowych i t uszczach. Ma charakter farby podk adowej 
izoluj cej i wzmacniaj cej pod o e, d ugotrwale zabezpiecza 
pow ok farby w pomieszczeniach nara onych na dzia anie 
wilgoci i rozwój grzybów ple niowych takich jak azienki, 
kuchnie, p ywalnie, browary, piekarnie, pralnie itp.  
Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.  

G ówne cechy:  

 

Doskona a na t uste plamy  

 

Du a si a krycia 

  

Zabezpiecza powierzchni przed rozwojem grzybów 

  

Ekstra wydajno

  

Kolor  bia a    

Wygl d pow oki

    

matowa  

G sto , 20 0,5 C, [g/cm3], najwy ej 

  

1,700 

Czas wyp ywu (lepko umowna) 20±2°C,  80 ÷130 

kubek wyp ywowy 4mm, [s]   

Zawarto cz ci sta ych, [%wag]

  

65,0 

Temperatura zap onu, [ C], co najmniej 23 

Ilo warstw

    

1-2 

Czas schni cia pow oki, 23 2 C, [h]  6 
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Nanoszenie drugiej warstwy, [h]  po 6 

Sposób nanoszenia                                     p dzel, wa ek lub natrysk

 
Wydajno przy jednej warstwie

  
Do 12 m2 z 1 litra wyrobu przy 
jednokrotnym nanoszeniu w zale no ci 
od ch onno ci pod o a

   

Rozcie czalnik                                   Do wyrobów ftalowych ogólnego 
stosowania   

Sposób u ycia

 

1.Przygotowanie pod o a

  

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

  

Usu stare, uszcz ce si pow oki. Dobrze zwi zane farby emulsyjne i olejne nie 
wymagaj usuni cia.

  

Powierzchnie zagrzybione oczy wodnym roztworem rodka dezynfekuj cego 
przy u yciu szczotki.

  

Ewentualne ubytki lub sp kania pod o a uzupe nij odpowiedni zapraw .

  

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

  

2. Malowanie 

 

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

  

Przed u yciem wyrób dok adnie wymieszaj.

  

W razie potrzeby rozcie cz rozcie czalnikiem w ilo ci max. 2% obj.

  

Drug warstw nak adaj po wyschni ciu pierwszej, farb gotow (nie 
rozcie czon ).

  

Farb nawierzchniow nak adaj, po co najmniej 6h od na o enia ostatniej 
warstwy Renostyl Plus. 

 

Po zako czeniu malowania narz dzia umyj rozcie czalnikiem.                                                                              

 

W czasie prac malarskich i po ich zako czeniu pomieszczenia przed 
u ytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

  

3. Dodatkowe informacje 

 

Ze wzgl du na modyfikacj produktu nie mieszaj Renostylu Plus z 
Renostylem. 

 

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

 

Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotno wyd u a czas schni cia.

  

Przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkni tych.  

4. Wskazówki BHP i PPO

  

Produkt atwo palny. 
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Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si 
niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. 

  
Chroni przed dzie mi. 

 
Nie wdycha rozpylonej cieczy. 

 

Nie wprowadza do kanalizacji. 

 

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa odpowiednie rodki ochrony 
dróg oddechowych. 

 

W razie po kni cia niezw ocznie 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-178 

Atesty:     Posiada Atest Higieniczny PZH  

zgodna z PN-C-81901 rodzaj IB 

PKWiU:    20.30.12.0 

Data wa no ci:                

 

36 miesi cy od daty produkcji 

 

Limit zawarto ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/g/FR): 
450 g/l (2007)/ 350 g/l (2010). Produkt zawiera max. 350 g/l.  

Nowa receptura spe niaj ca wymagania Dyrektywy UE ograniczaj cej zawarto 
lotnych zwi zków organicznych.

  

Opakowanie handlowe: 0,5L; 1,0L 
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