KARTA TECHNICZNA

Farba
Akrylowa Solid
•
•
•

trwała powłoka
wydajna i łatwa aplikacja
wodorozcieńczalna,
o neutralnym zapachu

PRODUKT
Feidal Farba Akrylowa Solid jest matową farbą elewacyjną, na bazie dyspersji akrylowej. Farba jest odporna
na działanie warunków atmosferycznych. Dostępna w kolorze białym oraz w systemie barwienia Feidal.
Wodorozcieńczalny produkt o neutralnym zapachu, dostarczany jest w formie gotowej do użycia.
ZASTOSOWANIE
Feidal Farba Akrylowa Solid przeznaczona jest do malowania wszelkich nośnych podłoży mineralnych lub
powłok na spoiwach syntetycznych. Może być stosowana do renowacji starych powłok malarskich na
bazie akrylowych farb dyspersyjnych, imitacji kamienia, kamieni naturalnych, murów ekranowych. Dzięki
zastosowaniu dyspersji akrylowej produkt charakteryzuje się wysoką trwałością.
PARAMETRY TECHNICZNE
Kategoria połysku: G3 (mat)
Wielkość ziarna: S2 (średnie)
Przenikalność pary wodnej: V2 (średnia)
Przepuszczalność wody W24: W3 (mała)
Grubość powłoki: E3 (>100≤200μm)
Pokrywanie rys: A1 (>100μm)
OBRÓBKA
Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od pyłów i innych środków obniżających przyczepność. Pylące
podłoża należy wzmocnić gruntem głębokopenetrującym Feidal. Nowe podłoża należy zagruntować przy
użyciu Feidal Grunt do farb elewacyjnych GF. Odpowiednio przygotowane podłoże można malować pędzlem,
wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Farba przed użyciem może być rozcieńczana wodą wg zasady:
pierwsza warstwa max 3%, druga warstwa – bez rozcieńczenia. Temperatura podłoża i otoczenia nie może być
niższa niż +5oC.
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PARAMETRY DO NAKŁADANIA METODĄ NATRYSKU BEZPOWIETRZNEGO
Dysza: 417-517-617 o kątach od 40o do 60o (Wagner, Graco)
Ciśnienie: 220 bar
Odległość pistoletu od malowanej powierzchni: 30-40 cm
Uwaga! Zalecany jest agregat o większej wydajności zgodnie z zaleceniami producentów (do malowania
elewacji).
WYSYCHANIE
Powierzchnia nadaje się do ponownego pomalowania po ok. 6-8 godzinach (przy temperaturze +20o C i
wilgotności względnej powietrza 65%). Powierzchnia całkowicie sucha jest po ok. 24 godzinach. Niższa
temperatura i wyższa wilgotność powietrza zmieniają czas wysychania.
Uwaga! Nie malować przy silnym wietrze lub niebezpieczeństwie pojawienia się deszczu, a także nie malować
powierzchni bezpośrednio nasłonecznionych.
ZUŻYCIE
Ok. 80 - 120 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu. W przypadku szorstkich powierzchni odpowiednio
więcej. Na bazie podanego przeciętnego zużycia 1l wystarcza na pomalowanie ok. 12 m2 przy jednokrotnym
malowaniu.
PRZECHOWANIE
Czas przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Produkt należy chronić przed przemrożeniem i przegrzaniem. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, na
paletach, w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Maksymalny czas
składowania: 24 miesiące w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C.
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