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Zakres stosowania 

Emalia przeznaczona jest do malowania drewnianych okien i drzwi, a także innych przedmiotów z drewna, materiałów 
drewnopochodnych, lamperii oraz elementów metalowych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. W wyrobie 
zastosowano technologię emalii o wysokiej zawartości części stałych (Technologia High Solid). 

 

Główne cechy: 

• super trwały połysk 

• trwała biel 

• łagodny zapach 

• podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne 

• 2w1, gruntoemalia (bez gruntu do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń) 

• 7 lat ochrony (patrz Dodatkowe Informacje) 

Kolor Śnieżnobiała 

Wygląd powłoki Połysk, satyna 

Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] 
1000-1500 

 

Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] 1,20-1,35 

Ilość warstw 1 

Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h] 12 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] Po min. 24 

Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk  

Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold Pędzel Oval,  Płaski Płaski,  

Wydajność przy jednej warstwie do 10 m2/l  

Rozcieńczalnik Do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania 

EMALIA LUKSUSOWA 

do okien i drzwi, jedna warstwa, śnieżnobiała 
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Wskazówki BHP i PPOŻ 

• Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

• Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoral.pl 

Sposób użycia 
 
1. Przygotowanie podłoża 

• Z podłoża przeznaczonego do malowania usuń wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuść i wysusz. 

• Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz (uprzednio niemalowane) zagruntuj  
IMPREGNATEM GRUNT R marki Drewnochron. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNTOMAL marki Dekoral. 
Wewnątrz pomieszczeń emalia może być nanoszona bezpośrednio na surowe drewno. 

• Podłoża stalowe i żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral. 

• Tynki wewnętrzne zagruntuj GRUNTOMALEM marki Dekoral. 

• Przy malowaniu renowacyjnym stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane. 
 

2. Malowanie 
▪ Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj i w razie potrzeby rozcieńcz dodatkiem max. 2% objętości rozcieńczalnika. 

Niewłaściwe wymieszanie wyrobu może powodować różnice w kolorze oraz stopniu połysku finalnej powłoki. 
▪ Wyrób nakładaj wałkiem, pędzlem lub za pomocą natrysku. 
▪ Przy aplikacji zachowaj zalecaną wydajność. 
▪ Zalecamy nakładanie 1 warstwy wyrobu. Podłoża ciemne lub niejednolite maluj dwuwarstwowo. 
▪ Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. 

 
 

3. Dodatkowe informacje 

• Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10 0C do +30 0C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza 
wydłużają czas schnięcia powłoki. Aplikacja produktu w warunkach powyżej +25 0C może prowadzić do nieodpowiedniej 
rozlewności farby i szybkiego odparowania rozpuszczalnika, co niekorzystnie wpływa na trwałość powłoki w czasie. 
Temperatura podłoża powinna być wyższa od punktu rosy o przynajmniej 3 0C. 

• Pełne własności eksploatacyjne powłoka uzyskuje po 72 h od nałożenia ostatniej warstwy 

• Temperatura aplikowanego wyrobu powinna wynosić od +10 0C do +25 0C. 

• W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku 
charakterystycznego zapachu. 

• Do malowania niewielkich powierzchni zaleca się aplikację natryskiem pneumatycznym. 

• Do 7 lat ochrony: 
1. Aplikacja na prawidłowo przygotowane podłoża, zgodnie z zaleceniami producenta. 
2. Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym.  

• Poszczególne szarże emalii mogą różnić się nieznacznie odcieniem koloru oraz stopniem połysku. W celu uniknięcia różnic 
niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, 
produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się 
wymieszać je ze sobą. 
 
 
 
 

 
 
 
  

http://www.dekoral.pl/
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Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH  

PKWiU: 20.30.12.0. 

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji  

Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 300 g/l (2010). Produkt zawiera max 300 g/l. 

Opakowanie handlowe: 0,65L 

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień 
jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają  
poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o. 


