KARTA TECHNICZNA
DULUX EMALIA AKRYLOWA DO DREWNA I METALU
Aksamitna lub b yszcz ca, ró ne kolory

Nowoczesna technologia Diamond Technology –
dzi ki zastosowaniu wysokogatunkowej dyspersji,
sprawia i malowane powierzchnie zyskuj wyj tkowo trwa pow ok o podwy szonej odporno ci
na zmywanie, jednocze nie zapewniaj c jej doskona , szlachetn struktur
panuj ce w kuchni i azience.

INFORMACJE O PRODUKCIE
Zastosowanie

Kolorystyka

Dulux Emalia Akrylowa do Drewna i Metalu to wodna emalia o aksamitnym lub b yszcz cym wyko czeniu, przeznaczona do malowania drewna (np: mebli, okien, listew i detali wyko czeniowych) wewn trz i na zewn trz pomieszcze . Mo na ni malowa równie odpowiednio przygotowane powierzchnie metali elaznych. Nie ma uci liwego zapachu a lekka konsystencja sprawia, e równomiernie i atwo rozprowadza si po malowanej powierzchni.. Dzi ki nowoczesnej wodorozcie czalnej
formule zawieraj cej Diamond Technology™ tworzy pow oki trwalsze i bardziej odporne mechanicznie ni standardowe uk ady wodne. Uzyskana nie kn ca pow oka nadaje pomalowanym powierzchniom barwne, aksamitne lub b yszcz ce wyko czenie.
Aksamitna: bia a + 15 kolorów
yszcz ca: bia a
Informacja o aktualnych kolorach znajduje si w bie cym cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.

Opakowania
asno ci pow oki

0,5L (bia a równie w opakowaniu 1L);
Informacja o aktualnych pojemno ciach opakowa znajduje si w cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.

Efekt dekoracyjny:
- aksamitny lub b yszcz cy.

Odporno

na dzia anie wody

- odporna na wilgo obecn w powietrzu atmosferycznym. Nie nadaje si do zabezpieczenia powierzchni
pozostaj cych w zanurzeniu lub wykazuj cych znaczne i d ugotrwa e nasilenie zjawiska kondensacji pary.

Odporno

mechaniczna

- wysoce odporna na szorowanie wod z dodatkiem rodka myj cego,
- bardzo dobra przyczepno do pod a.

Odporno

na dzia anie ciep a

- nadaje si do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania kaloryferów, a zmiana stopnia po ysku w czasie eksploatacji nie obni a w sposób istotny efektu dekoracyjnego.

Inne
- odporna na dzia anie czynników atmosferycznych,
- dobre krycie,
- odporna na dzia anie wiat a,
- krótki czas tworzenia pow oki,
- kolor bia y nie knie w miar up ywu czasu.

Sk ad nominalny
sto

Ewentualne zabrudzenia niezw ocznie usun mi kk g bk i wod z dodatkiem p ynu do mycia
naczy .
Pigment - odporne na wiat o pigmenty nieo owiowe, organiczne i nieorganiczne
Substancja b onotwórcza - dyspersja styrenowo-akrylowa
Rozpuszczalnik - woda.
0,9 – 1,3 g/cm3
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KARTA TECHNICZNA
DULUX EMALIA AKRYLOWA DO DREWNA I METALU
Aksamitna lub b yszcz ca, ró ne kolory
Limit zawarto ci LZO (kat.:A/d): 130g/l (2010). Produkt zawiera max 129g/l LZO
Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+200C i wilgotno ci wzgl dnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji:
- do schni cia powierzchniowego - 3 godziny
- do nak adania nast pnej warstwy - 6 godzin

LZO
Schni cie

Obni enie temperatury i/lub wzrost wilgotno ci oraz rodzaj malowanego pod
schni cia.

a mo e wyd

czas

Rozcie czalnik
Okres wa no ci

2 warstwy
Do 16m2/l przy jednokrotnym malowaniu na g adkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni pod a.
Woda pitna
Okres przydatno ci: 2 lata od daty produkcji.

Certyfikaty

Pracujemy zgodnie z systemem zarz dzania jako ci ISO 9001:2008

Ilo warstw
Wydajno

Dane identyfikuj ce wyrób oraz termin up ywu wa no ci wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.

STOSOWANIE PRODUKTU
Przygotowanie wyrobu
Przygotowanie poda

Nie dodawa obcych sk adników.
Nie rozcie cza emalii.
Powierzchnie do malowania musz by pozbawione uszkodzonych pow ok farb, zwarte, czyste, ca kowicie suche, odt uszczone, bez nalotów organicznych oraz zmatowione i odpylone.
1. Pow oki farb s abo przyczepnych nale y ca kowicie usun z pod a, a nast pnie powierzchnie
przemyj wod w celu usuni cia pylistych pozosta ci i kurzu. Pozostaw do wyschni cia.
2. Z powierzchni nale y usun zanieczyszczenia ograniczaj ce przyczepno farby. Zanieczyszczenia
zmyj wod ze rodkiem myj cym. Pozostaw do wyschni cia.
3. Powierzchnie zagrzybione oczy za pomoc szpachelki, a nast pnie zastosuj odpowiedni rodek
grzybobójczy.
4. Nierówno ci i uszkodzenia powierzchni wype nij odpowiedni mas szpachlow , a nast pnie wyrównaj i wyg ad .
5. Kaloryfer maluj tylko wtedy, kiedy jest ch odny.
6. Gruntowanie pod a (surowe - wcze niej niemalowane i/lub ods oni te):
Powierzchnie drewniane:
- zagruntuj odpowiedni farba podk adow do gruntowania drewna lub zagruntuj rozcie czon emali
Dulux Emalia Akrylowa do Drewna i Metalu dodatkiem 15–20 % czystej wody i dok adnie wymieszaj.
Powierzchnie metalowe (stalowe i eliwne):
- zagruntuj odpowiedni farba podk adow do gruntowania stali i eliwa.
Uwaga!
Na pod ach uprzednio malowanych wykonaj na ma ej powierzchni wymalowanie próbne. Je eli po wyschni ciu farby powstanie niepo dany efekt nale y stare pow oki ca kowicie usun i na nowo przygotowa
pod e zgodnie z powy szymi wskazówkami.

Malowanie

Warunki malowania:

- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by pomi dzy +100C a +280C
- wilgotno wzgl dna powietrza powinna by ni sza ni 80%
Warunki malowania decyduj o czasie schni cia warstwy wyrobu i w ciwo ciach uzyskanej pow oki.

Zalecane metody malowania:

- p dzel: najlepszy efekt uzyskasz stosuj c p dzle z w osia syntetycznego.
- wa ek: najlepszy efekt uzyskasz stosuj c wa ki welurowe o d ugo ci runa 5-10 mm
- natrysk hydrodynamiczny: zalecane parametry urz dzenia: minimalne ci nienie w dyszy ok. 13MPa, rednica dyszy ok. 0,38mm (0,015 cala), k t ustawienia dyszy 650.
- natrysk pneumatyczny: nadaje si do wi kszo ci urz dze

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)
Malowanie p dzlem, wa kiem:
nie rozcie czaj emalii,
nak adaj 2 warstwy farby, w odst pie 6 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
nabieraj na wa ek lub p dzel obfite i równomierne ilo ci farby,
rozprowadzaj dok adnie do uzyskania równomiernej warstwy.
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KARTA TECHNICZNA
DULUX EMALIA AKRYLOWA DO DREWNA I METALU
Aksamitna lub b yszcz ca, ró ne kolory
Malowanie natryskiem hydrodynamicznym:
rozcie czenie emalii zazwyczaj nie jest konieczne,
nak adaj 2 warstwy farby, w odst pie 6 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
rozprowadzaj dok adnie do uzyskania równomiernej warstwy.
Malowanie natryskiem pneumatycznym:
zaleca si rozcie czenie emalii dodatkiem do 20% czystej wody i dok adne wymieszanie,
nak adaj 2 lub 3 warstwy farby, w odst pie 6 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
rozprowadzaj dok adnie do uzyskania równomiernej warstwy.
Uwaga!
W przypadku nak adania farby natryskiem nale y uprzednio dobra odpowiednie parametry urz dzenia
natryskowego, a nast pnie przeprowadzi próbne malowanie.
wie o pomalowanych drzwi i okien nie zamykaj przed ostatecznym wyschni ciem pow oki emalii. Nie stosuj
na pod ogi.
Po zako czeniu prac malarskich wietrzy do zaniku charakterystycznego zapachu.

Czyszczenie narz dzi
malarskich

Po zako czeniu malowania zaleca si usun z narz dzi jak najwi ksz ilo
czyst wod .
Nie u ywa pustych opakowa do przechowywania ywno ci.

farby, a nast pnie umy je

DODATKOWE INFORMACJE
Przechowywanie i
transport

Przechowywanie

W oryginalnych i szczelnie zamkni tych opakowaniach, w temperaturze powy ej +5 0C, w pomieszczeniach
zamkni tych, z dala od róde ciep a.
Uwaga:
Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwa emu uszkodzeniu.

Transport

Produkt nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowi zuj cej Umowy ADR.
Przewozi krytymi rodkami transportu.
Szczegó owe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).

rodki ostro no ci
Dopuszczenie do
obrotu i stosowania
Troska o rodowisko

Informacje uzupe niaj ce

Data aktualizacji

Informacje dost pne w Karcie Charakterystyki produktu
Karta Charakterystyki
Atest PZH
e – gwarancja dok adno ci nape niania opakowa
Je eli robisz d sz przerw w malowaniu, w
p dzle i wa ki do szczelnych plastikowych torebek,
zaklejaj c je ta
dooko a uchwytów. To sprawi, e nie wyschn i nast pnego dnia b
si doskonale
nadawa y do dalszego u ytku. Po zako czonym malowaniu usu nadmiar farby na gazet i umyj narz dzia
w pojemniku, zamiast pod bie
wod .

Informacje zawarte w karcie technicznej nie s specyfikacj , ani nie stanowi gwarancji uzyskania w ciwoci produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej s dok adne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za sk adowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mog
stanowi zobowi zania producenta z tytu u gwarancji w sensie prawnym, w przypadku u ycia produktu w
sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpiecze stwa opartych na naszej wiedzy o post powaniu, przechowywaniu i u ytkowaniu produktu.
W ka dym przypadku nale y przestrzega przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany tre ci karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia.
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowa :
- pod numer bezp atnej infolinii: 800 154 075 ( poniedzia ek – pi tek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com;
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.
ul. Wybrze e Gdy skie 6D
01-531 Warszawa
Kwiecie 2012
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