LX 350

Farba silikonowa fasadowa
Silikonowa wysokokryjąca farba elewacyjna, z bardzo dobrą
odpornością na zabrudzenia. Zalecana do malowania fasad
remontowanych obiektów zabytkowych oraz elewacji w
systemach ociepleń LOBATHERM W i S.
WŁAŚCIWOŚCI
• odporna na działanie warunków atmosferycznych
• hydrofobowa
• o bardzo dobrej przyczepności do podłoża
• duża zdolność dyfuzji pary wodnej
• bardzo duża odporność na zmydlanie
• łatwa w obróbce
• wypełniająca rysy max. do 0,2 mm
• szczególnie odporna na zabrudzenia
• dobrze kryjąca
• biała lub barwiona zgodnie z paletą kolorów quick-mix
Kolekcja A i B
ZASTOSOWANIE
• jako farba fasadowa na starych oraz nowych podłożach
tynkowanych
• na podłożach mineralnych jak tynki tradycyjne, tynki
cienkowarstwowe
• mur z cegły silikatowej, beton i inne.
• jako farba fasadowa stosowana w połączeniu z systemami
ociepleń Lobatherm S i W
• przy konserwacji o b i e k t ó w zabytkowych, gdzie jest
wymagana wysoka zdolność dyfuzji pary wodnej przy
odporności na warunki pogodowe w połączeniu z dużą
odpornością na zabrudzenie
JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
• spoiwo: żywice silikonowe / siloksany i kopolimery akrylowe
• duża odporność na działanie deszczu odporność na
działanie warunków atmosferycznych
• kolory zgodnie z paletą kolorów quick-mix
• pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
PODŁOŻE
Wszystkie podłoża muszą być n o r m a l n i e
chłonne,
suche, bez kurzu jak również bez zanieczyszczeń olejem,
woskiem i innymi środkami antyadhezyjnymi. Przy ocenie i
przygotowaniu podłoża należy uwzględnić wskazania lokalnych
norm oraz obowiązujących przepisów technicznych Wszystkie
podłoża mineralne muszą być dobrze związane. Stare powłoki
malarskie wykonane farbami na bazie żywic silikonowych i mocno
przylegające stare powłoki malarskie należy oczyścić. Mocno
wiążące farby dyspersyjne, farby olejne, lakiery i podobne
powłoki malarskie należy usunąć. Podłoża o dużej chłonności
należy
zagruntować gruntem wzmacniającym ATG. Grunt
wzmacniający ATG musi podeschnąć do uzyskania powierzchni
matowej.
OBRÓBKA
Przy aplikacji wielowarstwowej, pierwsza warstwa powłoki
malarskiej powinna być wstępnie wyschnięta. LX 350 można
nanieść za pomocą pędzla, wałka malarskiego oraz maszynowo
za pomocą dostępnych na rynku maszyn malarskich. Nie używać
starych zardzewiałych narzędzi. Okna , drzwi oraz powierzchnie,
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które nie są przeznaczone do malowania zabezpieczyć folią. Farbę
nanieść równomiernie unikając stosowania opakowań o różnym
numerze szarży produkcyjnej. Świeżą powłokę malarską należy
chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych
takich jak (mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne
oraz deszcz). Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i
podłoża od +5ºC do +25ºC.
TEMPERATURA STOSOWANIA
Temperatura stosowania oraz całego okresu schnięcia emulsji dla
materiału, podłoża i powietrza nie powinna być niższa niż + 5 ° C i być
wyższa o 3 ° C od temperatury punktu rosy.
CZAS SCHNIĘCIA
Przy temperaturze powietrza 20°C i 65% względnej wilgotności
powietrza ok. 6-8 godzin. Wysoka względna wilgotność powietrza
i/lub niska temperatura opóźniają proces schnięcia.
ZUŻYCIE
2
Zależnie od chłonności i struktury podłoża ok. 0,25 – 0,4 l/m .
CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Po użyciu przemyć w czystej wodzie.
PRZECHOWYWANIE
W fabrycznym opakowaniu, w miejscu chłodnym zabezpieczonym
przed mrozem. Czas magazynowania 12 miesięcy; data przydatności
podana na opakowaniu
OPAKOWANIE
Wiadro15 l
USŁUGI DODATKOWE
Na specjalne zapytanie możliwe jest wykonanie na koszt i przez
quick-mix indywidualnego projektu kolorystycznego dla danego
obiektu.
RECYKLING ODPADÓW
Tylko opróżniony pojemnik nadaje się do recyklingu. Kod odpadu nr:
08 01 12 (odpady z farb i lakierów)
UWAGA
Chronić oczy i skórę. Elementy ze szkła, ceramiki, klinkieru, kamienia
naturalnego i metalu starannie przykryć. Szprycę rozpryski
natychmiast opłukać zmyć wodą.
Przedstawione powyżej informacje uzyskano w wyniku obszernych
prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie daje się ono
jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też
zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach
rozwoju produktu. W kwestiach pozostałych zastosowanie znajdują
nasze ogólne warunki handlowe.
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DANE TECHNICZNE
spoiwo
gęstość
Klasa odporności na ulewny
deszcz
Klasa odporności na wpływy
atmosferyczne:
współczynnik nasiąkliwości:

żywice silikonowe / siloksany i
kopolimery akrylowe
ok. 1,60 do 1,65kg/l
III, wysoka odporność na ulewne
deszcze wg DIN 4108
wg VOB/C oraz DIN 18363

czas schnięcia:

W24 < 0,10 kg / (m2h0,5) wg PN-EN
1062-3
SDH2O < 0,14m (0 – 0,14 m = klasa
I) wg EN ISO 7783-2
biały lub wg wzornika quick-mix
kolekcja A i B
ok. 6-8 godz.

temperatura stosowania:

+5°C do +25°C

zużycie:

w zależności od nasiąkliwości i
faktury podłoża ok. 0,25 – 0,4 l/m2

przechowywanie:

w fabrycznym opakowaniu w
chłodnym miejscu zabezpieczonym
przed mrozem.12 miesięcy; data
przydatności podana na
opakowaniu
15 l

grubość warstwy powietrza
względem dyfuzji pary:
kolor:

opakowanie:

Stan: 30 września 2011
Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej,
tracą ważność instrukcje poprzednie.
Szersze informacje można uzyskać:
quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20, 15
fax. 71/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 23°C i 50%
wilgotności względnej powietrza.
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