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Hydro Pliolite®
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Wydajność:
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1. Przed malowaniem należy usunąć resztki starej farby i innych substancji, które
mogą osłabić przyczepność farby. Następnie elewację należy umyć strumieniem
zimnej wody lub myjką wysokociśnieniową (< 60 barów), usuwając ślady plam
i zanieczyszczeń. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 24 godziny.
2. W przypadku zainfekowanej powierzchni lub w środowisku podatnym na
występowanie mikroorganizmów zaleca się zastosowanie środka impregnującego,
zabezpieczającego przed powstaniem mchów, pleśni, porostów, glonów itp.

❙ 12-letnia ochrona elewacji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
promieniowaniem UV oraz przed działaniem klimatu nadmorskiego.
❙ Doskonała przyczepność do wszystkich rodzajów tynków surowych i malowanych, nowych i starych.
❙ Nie niszczy powierzchni styropianu.
❙ Długotrwała intensywność kolorów dzięki ochronie UV.
❙ Eliminuje mikropęknięcia w tynkach.
❙ Paroprzepuszczalna powłoka umożliwia oddychanie podłoża i wentylowanie murów.
❙ Wysoka siła krycia zapobiega powstawaniu smug i tworzy jednorodną powłokę.
Hydro Pliolite® W niektórych wypadkach wystarczy jedna warstwa produktu.
jest nazwą
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Wydajność:
Druga warstwanakładania – bezzapachowa, wodorozcieńczalna.
❙ Wysoki komfort
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❙ Kluczowe etapy malowania elewacji:

Charakterystyka produktu:
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W JAKI SPOSÓB OSIĄGNĄĆ NAJLEPSZY REZULTAT PRACY?

Wodoodporna i samoczyszcząca się powłoka.
Długotrwale chroni fasadę przed zabrudzeniami.
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3. W przypadku podłoża porowatego, łuszczącego się, nierównego, popękanego,
należy nałożyć podkład gruntujący w celu wzmocnienia powierzchni. Podkład można
także nałożyć na podłoże surowe, w dobrym stanie. Zwiększy on przyczepność farby.

Rozpocząć malowanie
w narożnikach budynku,
nakładając farbę pędzlem.
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Czyszczenie
narzędzi:
Woda

Poj. 2,5L i 10L

Zakończyć malując z góry na dół,
nie maczając kolejny raz wałka
w farbie i nie przyciskając go zbyt
mocno do powierzchni.

Dostępne kolory:
2 2 23 32 34 43 4

Wydajność:
ok. 7m2 / 1l

Następnie malować pasami
o szerokości 60 cm i wysokości 1m,
nakładając wałkiem grubą warstwę,
z góry na dół, a następnie „na krzyż”.
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• Używaj odpowiednich narzędzi: do powierzchni gładkich 5 wałek
6 o włosiu
7
do 12 mm, do powierzchni nierównych - wałek
o włosiu 18-20 mm. Krawędzie i narożniki najlepiej malować
8
9
10
okrągłym pędzlem.
• Nanoszenie farby na dużych powierzchniach ścian należy
prowadzić w sposób ciągły i nieprzerwany, aby uniknąć
powstania widocznych zajść i nakładek. Przerywać
malowanie na załamaniach powierzchni (np. narożniki).
• Farbę należy nakładać w cieniu: ściany południową
i zachodnią należy malować rano, a północną i wschodnią
po południu.
• Farbę należy nanosić przy dobrych warunkach pogodowych,
unikać nasłonecznienia, wiatru opadów i mrozu. Malowanie
należy zakończyć dwie godziny przed zmrokiem.

PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA ELEWACJI

POZNAJ POZOSTAŁĄ OFERTĘ V33

❙ Jak zakupić odpowiednią ilość farby?

Farba fasadowa

Oblicz powierzchnię do pomalowania...
powierzchnia ścian

+

obwód budynku × wysokość ścian

powierzchnia ścian poddasza

połowa szerokości × wysokość

–

powierzchnia otworów

szerokość × wysokość × ilość otworów

…i potrzebną ilość farby
całkowita powierzchnia do pomalowania ÷ wydajność produktu w l/m2 = ilość potrzebnych litrów farby

❙ Wydajność produktu podawana jest przy jednej
warstwie wykończeniowej.
❙ Wydajność zależy od rodzaju powierzchni.
❙ Czas schnięcia podano dla temp. 20°C i 60%
wilgotności powietrza.
❙ Ze względu na niedoskonałość druku odcienie
kolorów mogą się nieznacznie różnić od koloru
oryginalnego.

Taras pokryty
Olejem do tarasów V33

Elewacja pomalowana
Lazurą ochronną V33

Ogrodzenie pomalowano
Farbą do metalu V33
bezpośrednio na rdzę
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