CHEMIQUARTZ
FARBA MINERALNA NA
BAZIE KWARCU
ZASTOSOWANIE:
Farba ochronna na tynki cementowe, cementowo-wapienne, bardzo dobra również na drzewo, płyty pilśniowe itp.
Maluje się nią na zewnątrz budynki mieszkalne małe i wielkie, budynki przemysłowe, prefabrykaty itp. Jest bardzo
odporna na ścieranie. Nie może być aplikowana na: powierzchniach metalowych. CHEMIQUARTZ zabezpiecza,
ochrania przed odchodzeniem, odrywaniem się płatów starych farb tradycjonalnych z powodu starzenia się. Jest
doskonały przy pracach restauracyjnych i odnawianiu wszystkich rodzajów tynków plastycznych, dając im nową barwę
i zostawiając niezmienioną jego strukturę ze starym efektem takim jaki miał on na początku.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Super farba zmywalna, na bazie żywic akrylowo-syntetycznych plastycznych, z dużą zawartością dwutlenku tytaniu
rutylowego, pyłów super drobnego, selekcjonowanego kwarcu, barwiona tlenkami żelaza bardzo odpornymi na światło
i na agresywne czynniki chemiczne atmosfery. Farba z dodatkami chemicznych środków aktywnych nawilżających,
myjących, bakteriologicznych, przeciwfermentatywnych i pleśniowych.
CIĘŻAR WŁAŚCIWY
LEPKOŚĆ:
CIĘŻAR SUCHY
MINIMALNA TEMPERATURA
SCHNIĘCIA
WYSYCHANIE
ROZCIEŃCZANIE
WYDAJNOŚĆ

: 1,50 kg/dm3
: 28,00CPS+20°BROOKFIELD RTV TEST
:67% ciężaru farby
:+5°C.
:około 5godzin, przy dużej wilgotności i niskiej
temperaturze 24godz. I więcej.
:Na pierwszą rękę rozcieńczyć z wodą 20%, na
drugą 10%
:0,2-0,4kg./m2 w zależności od podłoża

OPAKOWANIE : W plastikowych wiaderkach po 25kg brutto.
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać produkt nie rozcieńczony w temperaturach nie niższych od +5° C w oryginalnych opakowaniach w
suchym miejscu, osłoniętym od słońca i wyższej temperatury.
UWAGA: Chronić przed mrozem!
KOLORY: Biały i katalogowe. Ewentualnie kolory na zamówienie (min.100kg)
TECHNIKA APLIKACJI:
Przed zaaplikowaniem materiału podłoże musi być suche, odtłuszczone stałe, pokryte jedną warstwą, podkładu
izolacyjno-wiążącego na zewnątrz ISOLEX. Dobrze wymieszać rozcieńczając wodą, a następnie malować 2razy
pędzlem, wałkiem lub pistoletem.
Unikać aplikacji w czasie deszczu, silnych wiatrów, silnie operującego słońca i wysokich temperatur.
Aplikować przy temp.+5°C. do+40°C.
GWARANCJA:
Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Przedstawione informacje nie
mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i
BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Sprzedaży
CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o
Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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