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KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

DEKORAL FASHION
Diamentowa kolekcja by Eva Minge
- Per owa po wiata

Zakres stosowania:
Farba transparentna Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja po
wymieszaniu z per owym pigmentem dekoracyjnym s u y do
osi gania
oryginalnych
efektów
dekoracyjnych
wewn trz
pomieszcze na powierzchniach uprzednio pomalowanych odporn
na szorowanie farb marki Dekoral np. AKRYLIT W.
Per owa Po wiata przeznaczona jest do uzyskiwania efektów na
ma ych powierzchniach z u yciem szablonów lub do tworzenia
specjalnych efektów na tynkach (farbach) strukturalnych. Produkt
mo na atwo wykorzysta do tworzenia w asnych oryginalnych
efektów dekoracyjnych.
G ówne cechy:
Oryginalny efekt dekoracyjny
atwa aplikacja
Odporna na szorowanie

Kolor

Lepko
G sto

baza
transparentna
+
dekoracyjny per owa po wiata
Haake 23±1oC, [dPa·s]
, 20 0,5 C, [g/cm3]

34 ÷ 38
1,000 ÷ 1,040

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzy ska 8; 51- 416 Wroc aw
tel. (071) 78 80 700
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dost pna pod nr bezp atnej infolinii 0800 11 33 11
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Ilo

warstw

1-2

Czas schni cia pow oki, 23 2 C, [h]

2

Sposób nanoszenia

wa ek lub natrysk (zgodnie z
instrukcj malowania)

Wydajno

przy jednej warstwie

Do

10m2/l

z

1

litra

wyrobu

przy

jednokrotnym malowaniu
Rozcie czalnik

woda

Wygl d pow oki
Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja by Eva Minge - per owa po wiata
- dzi ki delikatnemu pudrowi per owemu nadaje powierzchni subtelny
efekt jedwabistego po ysku. Pomieszczenia staj si roz wietlone, owiane
atmosfera luksusu i otulone per ow po wiat ....
Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja by Eva Minge - efekt per owa
po wiata
polecana jest na kolory pastelowe, biele, jasne be e, ró e.
Mo esz wybra jeden z kolorów rekomendowanych przez Ev Minge
Natchnienie, Pi kno, Harmonia.
Najlepsze efekty otrzymasz na powierzchniach strukturalnych.

Sposób u ycia
1.Przygotowanie pod o a
Odpowiednio przygotowane pod o e pomaluj odporn na szorowanie farb marki
Dekoral, np. Akrylit W na wybrany kolor (zgodnie z instrukcj na opakowaniu),
pozostaw do ca kowitego wyschni cia (na co najmniej 4 godziny).
2. Przygotowanie produktu
Dok adnie wymieszaj per owy pigment dekoracyjny z farb transparentn
Dla uzyskania najlepszego efektu zalecamy u ycie ca ej zawarto ci opakowania
pigmentu.
3. Malowanie
Powierzchnie g adkie:
Maluj tylko ma e powierzchnie, elementy, szablony (poni ej 0,5m2), bez
rozcie czania za pomoc wa ka na ca kowicie wyschni tym pod o u.
Powierzchnie strukturalne:
Maluj za pomoc wa ka, p dzla lub natrysku pneumatycznego (w razie potrzeby
rozcie cz woda).
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Nie wykonuj poprawek na podeschni tej powierzchni, mo e to spowodowa
nierównomierne roz o enie pigmentu.
Po zako czeniu malowania narz dzia umyj wod .
4. Dodatkowe informacje
Maluj w temperaturze od +10° do 25°C.
Wyrób nie nadaje si do stosowania w zawilgoconych wn trzach lub nara onych
na dzia anie wilgoci.
Farby nie nale y stosowa samodzielnie bezpo rednio na nie malowane
powierzchnie.
Po wymalowaniu farba zmienia odcie pod o a.
Powierzchni atwo przemalujesz odporn na szorowanie farb marki Dekoral
np. Akrylit W.
Wyrób w opakowaniu ma mleczny (bia y) wygl d, który zmienia si po
wyschni ciu - wówczas farba staje si transparentna.
5. Wskazówki BHP i PPO
Chroni przed dzie mi
W razie po kni cia niezw oczne zasi gnij porady lekarza poka opakowanie lub
etykiet .
Nie wdycha rozpylonej cieczy.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa odpowiednie indywidualne
rodki ochrony dróg oddechowych.
W trakcie prac malarskich i po ich zako czeniu pomieszczenia wietrzy do zaniku
charakterystycznego zapachu
Stosowa si do zalece podanych na opakowaniu.
Szczegó owe informacje zamieszczone s w Karcie Charakterystyki.
Atesty:

Posiada Atest Higieniczny PZH

PKWiU:

20.30.11.0

Data wa no ci:

12 miesi cy od daty produkcji

Znak termometru 00C ÷ +300C
Limit zawarto ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/l/FW):
300 g/l (2007 r.) 200g/l (2010). Produkt zawiera max. 200g/l.
Opakowanie handlowe: 0,75L baza transparentna + pigment dekoracyjny
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