KARTA TECHNICZNA
FARBA

GREEN
Wydajność:
Stopień połysku:
Czas schnięcia w temp 20±2°C przy
wilgotności wzg. Pow. 55±5%

do 12 m2/l
mat

Sucha w dotyku
kolejna warstwa
pełne wyschnięcie

30 min. – 2 godzin
2 – 4 godziny
24 godziny

Kolorystyka:
Gęstość najwyższa
Krycie jakościowe, stopień
Odporność powłoki na szorowanie
pH
Opakowanie:

Biała i jasne kolory pastelowe
1,48 ± 0,6 [g/cm3]
I
Rodzaj I
8,0 ÷ 9,0
1L, 3L, 10L

Opis:
Wysokiej jakości, ekologiczna farba do malowania i renowacji ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje
się doskonałą przyczepnością do podłoża, bardzo dobrym kryciem i wysoką wydajnością oraz trwałością koloru
powłoki malarskiej. Tworzy estetyczne gładkie powłoki dekoracyjne odporne na szorowanie na mokro oraz na
wielokrotne zmywanie wodą z dodatkiem detergentów, w pełni paroprzepuszczalne, pozwalające oddychać
ścianom.

Przeznaczenie:
Farba przeznaczona do malowania i renowacji ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zalecana do malowania
nawierzchni z tynków wapiennych, cementowo‐wapiennych, cementu, betonu, gipsu, drewna, materiałów
drewnopochodnych, cegły, kamienia, tapet z włókna szklanego i płyt gipsowo‐kartonowych.

Sposób stosowania:
Przed użyciem farbę należy bardzo dokładnie wymieszać. Podłoże przeznaczone do malowania powinno być mocne,
spójne, czyste, odtłuszczone, odpylone i suche, w razie potrzeby odgrzybione. Przed przystąpieniem do malowania
ewentualne rysy i ubytki powierzchni zaszpachlować i zeszlifować. Stare, źle przylegające do podłoża powłoki farb
emulsyjnych usunąć, pozostałości mocno związane z podłożem oczyścić. Powierzchnię przetrzeć na mokro w celu
usunięcia kurzu i zanieczyszczeń. W razie potrzeby użyć wody z detergentem, po czym podłoże spłukać i osuszyć.
Gładzie szpachlowe, tynki gipsowe, powierzchnie niejednorodne, np. płyty gipsowo‐kartonowe lub podłoża
o intensywnej barwie zaleca się pomalować wcześniej Farbą Podkładową PRIMER. W zależności od chłonności
podłoża powłokę aplikować nierozcieńczonym podkładem. Warstwę drugą nanosić po wyschnięciu pierwszej, tj. w
odstępie 2‐4h. Prace malarskie wykonywać w temperaturze otoczenia i podłoża od +10 do +30 C, zaczynając od
miejsc trudnodostępnych i naroży. Malować wałkiem lub pędzlem najlepiej firmy Dynamic, lub natryskiem,
równomiernie rozprowadzając po całej powierzchni. Po zakończeniu prac narzędzia umyć w wodzie, a malowane
pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

Termin przydatności:
24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie szczelnym opakowaniu, przy zachowaniu wymaganych warunków
transportu i składowania. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5oC do +30oC.
Data produkcji i nr partii na opakowaniu. Produkt zgodny z PN‐EN 13300 klasa 2. Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość
LZO od 2010r. – 30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/LZO.
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