
Silnie kryjąca emalia do drewna i metalu
Olejno-alkidowa

ZAKRES STOSOWANIA Silnie kryjąca emalia olejno-alkidowa ogólnego stosowania przeznaczona jest do malowania
przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów stalowych i
żeliwnych (po wcześniejszym zagruntowaniu podkładem antykorozyjnym) eksploatowanych
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (takich jak: okna, drzwi, meble, lamperie, ogrodzenia
itp.). Polecana jest do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej,
w tym obiektach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych oraz branży spożywczej (bez
bezpośredniego kontaktu z żywnością).

GŁÓWNE CECHY • 6 lat ochrony
• Bardzo dobre krycie
• Trwała biel / trwały kolor
• Łatwe zmywanie plam i zabrudzeń
• Elastyczna powłoka
• Odporność na czynniki atmosferyczne i mechaniczne
• Obniżona zawartość rozpuszczalników
• Łagodny zapach
• Bardzo dobra przyczepność do podłoża
• Gruntoemalia – bez gruntu do powierzchni drewnianych wewnątrz
• Bardzo łatwa aplikacja – doskonała rozlewność
• Tworzy idelanie gładkie powłoki
• Bardzo wydajna (do 18m²/l)

DANE TECHNICZNE Kolor połysk: biały + 21 kolorów gotowych, mat:
biały + 7 kolorów gotowych

Wygląd powłoki Połysk, mat

Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] 1600-2500

Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] 1,00-1,20

APLIKACJA Ilość warstw 1-2 → biały; 1-3 → kolory (w zależności od
koloru)

Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C) 17 h

Nanoszenie drugiej warstwy po 17 h

Sposób nanoszenia Wałek, Natrysk, Pędzel

Rekomendowane narzędzia marki
ProGold

Wałek Extra Felt, Wałek Felt, Pędzel Oval,
Pędzel płaski

Wydajność do 18 m²/l przy jednej warstwie

Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych ogólnego
stosowania
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Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp.
z o.o. nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu.
Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.

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

• Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz (uprzednio nie
malowane) zagruntuj Impregnatem Grunt R marki Drewnochron. Jako farbę podkładową
zalecamy zastosować Gruntomalmarki Dekoral.

• Wewnątrz pomieszczeń emalia może być nanoszona bezpośrednio na surowe drewno.
• Podłoże stalowe i żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj Podkładem

antykorozyjnymmarki Dekoral.
• Tynki wewnętrzne zagruntuj Gruntomalem marki Dekoral.
• Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń

powłoki złuszczone i spękane.

MALOWANIE • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
• W razie potrzeby rozcieńczyć dodatkiem max 2% obj. rozcieńczalnika.
• Malować za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
• W celu uzyskania długotrwałej ochrony i silnego krycia wyrób nanoś w 2-3 warstwach.

Przy wymalowaniach renowacyjnych dopuszczalna jest 1 warstwa emalii.
• Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 17h.
• Maluj w temperaturze od + 5ºC do + 30ºC. Niska temperatura, zawyżona wilgotność

powietrza oraz nakładanie grubej warstwy wydłużają czas schnięcia powłoki.
• Ostateczny efekt zależy od stanu malowanej powierzchni oraz jej przygotowania.

WAŻNE INFORMACJEWAŻNE INFORMACJE
• Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów

ftalowych ogólnego stosowania.
• Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i

ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.

DODATKOWE INFORMACJE Wskazówki BHP i PPOŻ Stosować się do zaleceń podanych na
opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w
Karcie Charakterystyki

Norma ZN-PPGDP-016

Atesty Produkt posiada atest higieniczny

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

Przechowywanie Przechowywać w temperaturze: 0-30°C

PKWiU 20.30.12.0

Data ważności 36 miesięcy od daty produkcji

Opakowania handlowe 0.2L | 0.9L | 5L | 10L (biały)

Data aktualizacji Czerwiec 2022
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