ORSY
FARBA EMULSYJNA BIAŁA
NA ZEWNĄTRZ
ZASTOSOWANIE:
Farba akrylowa, zmywalna na ściany zewnętrzne, odporna na zmiany pogodowe. Łatwa w aplikacji, o dobrej dylatacji i
rozprowadzalności na wielkich powierzchniach betonowych, tynkach cementowo-wapiennych, eternickie, drzewie i
innych wyprawach murarskich generalnie. Szczególnie ceniona w sektorze prywatnym "Zrób to sam".
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Wodna farba emulsyjna, ekologiczna, zmywalna o dużej mocy pokrywania na bazie żywic akrylowych z dodatkiem
klejów plastyfikacyjnych barwiona bielą, tytaniową, rutylową, z zawartością bardzo czystych, uszlachetnionych
węglanów o dobrej odporności na ścieranie i zmiany atmosferyczne.
CIĘŻAR WŁAŚCIWY
LEPKOŚĆ
CIĘŻAR SUCHY
MINIMALNA TEMPERATURA
SCHNIĘCIA
WYSYCHANIE
ROZCIEŃCZANIE
WYDAJNOŚĆ

:1,60 kg/dm3
:20,000CPS+20°BROOKFIELD RTV TEST
: 60% ciężaru pasty
: +5°C
:2-6godz w zależności od temperatury, wilgotności i
zawartego kurzu w powietrzu.
: Na pierwszą rękę rozcieńczyć z wodą 20% na
drugą 5-10%
: 0,100-0,200 kg na m2 według absorbcji podłoża

OPAKOWANIE: W plastikowych wiaderkach po 4-7-14 i 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!
KOLOR: biały
TECHNIKA APLIKACJI:
Przed zaaplikowaniem upewnić się czy podłoże jest suche, odtłuszczone i stałe. Oczyścić powierzchnię muru z tynku
słabo przylegającego. Nierówności i pęknięcia muszą być zaszpachlowane szpachlówką dostosowaną do użycia
zewnętrznego. Farbę dobrze wymieszać, rozcieńczyć z wodą i aplikować pędzlem, wałkiem lub pistoletem pod
ciśnieniem. Zalecane jest zaizolowanie i wzmocnienie podłoża jedną ręką podkładu na zewnątrz (ISOLEX).
Używać do malowania na zewnątrz jak również do wewnątrz.
Aplikować w temperaturach od +5° 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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