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GRASSI
 odporna na zmywanie na mokro
 trwałe matowe wykończenie powłoki
 zapewnia „oddychanie” ścian

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

GRASSI to strukturalna farba akrylowa, stanowiąca dodatek do GLINKI WENECKIEJ MAGNAT Style. Dzięki zawartości brązowych
cząstek pozwala uwydatnić efekt „przetartego tynku” uzyskany za pomocą GLINKI WENECKIEJ, tworząc efekt dekoracyjny z dwubarwnymi, kontrastującymi ze sobą biało-brązowymi cząstkami na wybranym kolorze tła. To wyjątkowe pokrycie powierzchni,
stanowiące doskonałe i proste rozwiązania dla osób poszukujących nietypowych efektów dekoracyjnych. Produkt nie wymaga od
wykonawcy konkretnych umiejętności z zakresu aplikacji.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU
Gęstość

[g/cm3]

1,07±5%

Czas schnięcia powłoki skolorowanej w temp. 20±2°C
przy wilgotności wzg. pow. 55±5%, stopień 3, najwyżej

[h]

2

Lepkość umowna mierzona
wiskozymetrem Brookfielda 20°C, 50 obr., wrzeciono nr 6

[mPas]

7000-11000

Wygląd powłoki

matowa

SPOSÓB STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 podłoże powinno być trwałe, mocne, gładkie, suche, wolne od kurzu, resztek klejów, olejów, tłuszczów i brudu,
 świeże tynki mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” – bezpośrednio po przeszlifowaniu,
 stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku,
 stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z dodatkiem
detergentów i pozostawić do wyschnięcia,
 miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów,
 nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową
masą szpachlową ACRYL-PUTZ® Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ®
Start,
 plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki Plamy,
 niezależnie od rodzaju podłoża zaleca się pomalować je FARBĄ PODKŁADOWĄ MAGNAT Style.
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GRASSI

PRZYGOTOWANIE WYROBU






500 ml dodatku GRASSI dodać do 2,5 l GLINKI WENECKIEJ i ręcznie wymieszać,
dodać do farby PIGMENT BARWIĄCY MAGNAT Style zgodnie z recepturą,
przed nakładaniem wymieszać ponownie,
nie rozcieńczać wodą, nie dodawać wapna, nie mieszać z farbami emulsyjnymi innego typu.

APLIKACJA

 malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C d o +25°C,
 nakładać pędzlem ruchami krzyżowymi warstwę farby tak, aby nie rozgnieść zawartych w niej białych cząstek,
 po upływie ok. 10-15 minut (kiedy powłoka zaczyna być matowa), delikatnymi ruchami wygładzić nałożoną strukturę za pomocą specjalnej plastikowej pacy do GLINKI WENECKIEJ i pozostawić do wyschnięcia,
 na wyschniętą strukturę nałożyć i przetrzeć w taki sam sposób drugą warstwę farby,
 po całkowitym wyschnięciu, tj. po 24 godz., w celu zabezpieczenia powłoki przed zmywaniem należy całość pomalować bezbarwnym LAKIEREM RUSTYKALNYM MAGNAT Style za pomocą pędzla lub wałka,
 narzędzia, po zakończeniu prac malarskich, umyć wodą,
 w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

UWAGI

 właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej –
deklarowanej – wydajności farby,
 przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C,
 produkt nie wymaga od wykonawcy konkretnych umiejętności z zakresu aplikacji tego typu materiałów.

PARAMETRY APLIKACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD
lepkość farby

dodatek
rozcieńczalnika

średnica dyszy
pistoletu

ciśnienie
natrysku

[s]

[%]

[mm]

[MPa]

postać
handlowa

-

-

-

Metoda malowania

Pędzel

zalecana
ilość warstw

2

SPOSÓB PAKOWANIA
Opakowania z tworzyw sztucznych: 500 ml.

WYDAJNOŚĆ
Do 12 m2/l przy jednokrotnym malowaniu po dodaniu do GLINKI WENECKIEJ.

DATA WAŻNOŚCI
Na opakowaniu.

DOSTĘPNE KOLORY
Brązowy – po dodaniu do GLINKI WENECKIEJ możliwość barwienia w Systemie Kolorowania MAGNAT.

FFiL Śnieżka SA jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego
wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest
niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami innych firm, Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody.
Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. FFiL Śnieżka SA zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach
karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

FFiL Śnieżka SA 39-102 Lubzina, Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica 18, tel. 14 681 11 11, fax 14 682 22 22, www.magnatfarby.pl

