MOC KOLORU
FARBA LATEKSOWA

ZASTOSOWANIA

MOC KOLORU (poprzednia nazwa: Odporna na szorowanie/ Akrylit W) to matowa farba
lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian wewnętrznych i sufitów. Bardzo
dobrze się rozprowadza i nie chlapie, posiada doskonałe krycie oraz wysoką wydajność, co
sprawia, że malowanie staje się przyjemnością. Powłoka farby jest trwała i odporna na szorowanie,
a kolory nie blakną w czasie, zachowując swoje piękno przez wiele lat.

GŁÓWNE CECHY

• 5 lat trwałości koloru
• doskonałe krycie i komfort użytkowania
• odporna na szorowanie
• paroprzepuszczalna – zapewnia oddychanie ścian
• wydajność z opakowania: 35m2 /2,5 L lub 70m2 /5 L

DANE TECHNICZNE

APLIKACJA

Kolor

60 gotowych kolorów

Wygląd powłoki

matowa

Lepkość Brookfield RVT, 202C, [mPas]

6500 ÷ 9000

Gęstość, 200,5C, [g/cm3]

najwyżej 1,600

Zawartość części stałych, [g/cm3]

co najmniej 50,0

Odporność na szorowanie

Klasa 3 wg PN-EN-13300. Spełnia
wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I
(odporne na szorowanie na mokro)
zgodna z PN-C-81913, zgodna z PN-EN13300

Ilość warstw

1-2

Czas schnięcia powłoki (temp.+232C)

2h

Nanoszenie drugiej warstwy

po 2 h

Sposób nanoszenia

pędzel, wałek, natrysk

Rekomendowane narzędzia marki ProGold

Wałek Microfibre Extra, Polyamide Power,
Microfibre Floor

Wydajność przy jednej warstwie

do 14 m2/l – przy jednej warstwie w
zależności od chłonności i chropowatości
podłoża

Rozcieńczalnik

woda

MALOWANIE NATRYSKOWE
Urządzenie

Ciśnienie

Dysza min. nr

Filtr
Mesh

180-190

415; 515; 517

60

W razie
potrzeby,
maks. 5%

Do intensywnych kolorów zaleca się
stosować dysze typu Fine finish

190

417; 517

60

W razie
potrzeby,
maks. 5%

Do intensywnych kolorów zaleca się
stosować dysze typu Fine finish

min. (BAR)
GRACO ST Max
395 i większe
WAGNER Titan
340 i większe

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

MALOWANIE

DODATKOWE INFORMACJE

Zalecane
rozcieńczenie

Uwagi

• Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
• Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez
spękań, dobrze związana z podłożem.
• Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem
odpowiednich środków myjących.
• Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe,
podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl grunt marki ProGold rozcieńczonym
wodą w stosunku 1:1.
• Do wyrównania chłonności podłoża stosuj Grunt lateksowy marki Dekoral.
• Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy Renostyl Plus marki Dekoral.
• Krycie farby zależy od rodzaju i przygotowania podłoża, jakości wykonanego gruntowania
oraz zastosowanego narzędzia.
• Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Farby pochodzące z różnych partii
produkcyjnych przed użyciem wymieszaj w opakowaniu zbiorczym.
• W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
• Maluj w temperaturze od +10°C do +30°C.
• Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
• Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.
• Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
• W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz
do zaniku charakterystycznego zapachu.
RADZIMY:
• Dla osiągnięcia lepszego efektu krycia w przypadku intensywnych kolorów zalecamy wałek
o długości runa od 12 do 14 mm, np. sznurkowy (fazowany) typu Mikrofibra.
• W przypadku większych powierzchni, ściany malujemy szerokim wałkiem (25 cm),
rozprowadzając farbę ruchami pionowymi w kierunkach góra – dół.
• Farbę na wałek nabieramy dość obficie i rozprowadzamy na podłożu starannie
i równomiernie. Bardzo ważne jest, aby nie malować „suchym wałkiem”.
• W czasie wykonywania prac malarskich nie należy dopuszczać do powstawania przeciągów
w malowanym pomieszczeniu.
Wskazówki BHP i PPOŻ

Norma

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie
Charakterystyki.
ZN-PPGDP-018

Atesty

Posiada Atest Higieniczny PZH

Zwartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla
tego produktu (kat. A/c/FW): 30g/l (2010). Produkt
zawiera max. 30g/l.

PKWiU

20.30.11.0

Data ważności
Przechowywanie

36 miesięcy od daty produkcji
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na
mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C
w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Opakowania handlowe

2,5 L (60 kolorów), 5 L (42 kolory)

Data aktualizacji

Styczeń 2021

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 dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.

