Farba do podłóg
o wysokiej odporności
poj. 0,5L; 2,5L

INFORMACJE

Wykończenie

Wydajność

• Nadaje się na powierzchnie intensywnie eksploatowane
przez pojazdy.
• Odporna na tłuszcz i plamy.
• Wysoka odporność na zarysowania, uderzenia.

Schnięcie*

Czyszczenie

• Może być czyszczona przy użyciu detergentów.
• Skład chemiczny specjalnie stworzony aby zabezpieczyć
powierzchnię przed odklejaniem.

*między warstwami

Zastosowanie: na cement, beton, cegłę, drewno, metal zarówno pod zadaszeniem jak i wewnątrz w
miejscach takich jak: garaż, piwnica, schody, parapety, miejsca intensywnego ruchu.

Farba do podłóg o wysokiej odporności

PRZYGOTOWANIE
Aby zapewnić dobrą przyczepność farby należy najpierw oczyścić, odtłuścić i wysuszyć podłoże.
Powierzchnie cementowe surowe: oczyścić oraz w przypadku występowania plam odtłuścić.
Powierzchnie cementowe nowe: przed pomalowaniem należy odczekać trzy miesiące do całkowitego
wyschnięcia.
Powierzchnie cementowe gładkie: sprawdzić porowatość podłogi wykonując test z kropli wody wylanej na
posadzkę. Jeżeli woda pozostaje na powierzchni to znaczy, że podłoga nie jest wystarczająco porowata i farba
nie będzie przylegała. Aby otworzyć odpowiednio pory betonu należy zastosować roztwór kwasu
chlorowodorowego i wody (1l na 4l wody) a następnie go spłukać. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na
48h.
Parkiet, posadzki, drewno: zmatowić, a następnie odkurzyć.
Metal: usunąć rdzę, a następnie odtłuścić.
Podłoża pomalowane: usunąć spękaną warstwę farby, zmyć posadzkę, lekko zmatowić powierzchnię a
następnie odkurzyć.

APLIKACJA
Dobrze wymieszać farbę przed użyciem w celu uzyskania jednolitej mieszaniny. Na podłoża porowate takie, jak
cement, beton, drewno – rozcieńczyć pierwszą warstwę farby 5% benzyną lakową w celu zwiększenia
penetracji. Pozostawić do wyschnięcia na 24h; w celu uzyskania lepszego rezultatu należy delikatnie zmatowić
powierzchnię przed nałożeniem kolejnej warstwy.
Idealne warunki nakładania: pomiędzy 10°C do 25°C.
Czas, po jakim można użytkować powierzchnię: chodzenie: 24h intensywne użytkowanie: 72h
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