MAJIC
LATEX SEMI-GLOSS KITCHEN & BATH PAINT
WEWNĘTRZNA PÓŁBŁYSZCZĄCA FARBA DO KUCHI I ŁAZIENEK

Kitchen & Bath Paint 8-0032
Typ produktu: Kitchen & Bath 8-0032 to specjalna farba utworzona z
kompozycji żywic akrylowo-lateksowych.
Zakres zastosowania: Farbę Kitchen & Bath 8-0032 stosuje się do
ścianek gipsowo-kartonowych, tynków, murów, betonów i drewna.
Specyficzne właściwości: Farba Kitchen & Bath 8-0032 została
specjalnie stworzona z myślą o kuchniach i łazienkach gdyż jest
szczególnie odporna na warunki tam panujące tzn. na wilgoć, tworzenie
się pleśni i częste mycie. Nadaje malowanym
powierzchniom półbłyszczące, lecz nie odświecające, wykończenie.
Posiada słaby zapach, nie rozchlapuje się podczas malowania, myje się ją
za pomocą wody i zwykłego detergentu.

DANE TECHNICZNE:*************************
Kolory: Biały

Opakowania: 3,78l,
Wydajność: pow. 10m² z litra w
zależności od porowatości
i struktury powierzchni

Czas schnięcia: 1 godz. do dotyku
8 godz. ponowne malowanie
Połysk: półbłyszcząca

Przechowywanie: w temperaturze pokojowej

Spoiwo: żywice akrylowe i
kopolimery winylowe

Środki ostrożności: wietrzyć
pomieszczenie do zaniku zapachu

Rozcieńczalnik: woda

Grubość powłoki:mokra– 0,12 mm
sucha– 0,03 mm

Substancje lotne: 100gm/l

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia musi być czysta, sucha, spójna (nie pyląca) wolna od pleśni i tłustych zanieczyszczeń. Należy usunąć luźną farbę.
Wyszpachlować szczeliny i pęknięcia. Przeszlifować krawędzie i błyszczące powierzchnie. Pleśń należy całkowicie usunąć odpowiednim
preparatem lub roztworem z wody i domowego wybielacza (3:1).
Zacieki z wody, rdzy, plamy z dymu, atramentu, kredek itp. najlepiej zamalować farbą Majic Stain Blocker 8-0058 inne powierzchnie
zagruntować podkładem Professional PVA Primer Sealer 8-8780.
Nowe płyty gipsowo-kartonowe należy wymalować jedną warstwą podkładu. Zalecane jest dwukrotne malowanie.
Drewno: zagruntować jedną warstwą alkidowego podkładu do drewna i dwiema warstwami farby nawierzchniowej Latex S/G Kitchen &
Bath Paint 8-0032.

MALOWANIE:
Sposób nanoszenia: pędzlem, padem lub wałkiem.
Stosowanie: Dokładnie wymieszać przed użyciem. NIE ROZCIEŃCZAĆ. Aby ułatwić sobie malowanie należy najpierw pomalować
pędzlem powierzchnie wokół okien, drzwi i w narożnikach. Nabierać na wałek tylko tyle farby aby można było wymalować powierzchnię
ok. 1 m² na raz (bez powtórnego zamaczania wałka). Nie należy rozciągać malowania na zbyt dalekie odległości. Temperatura powierzchni
i powietrza musi wynosić min. 10°C. Świeżo malowane powierzchnie można zmywać po 30 dniach.
Czyszczenie: Narzędzia myć po zakończeniu pracy w wodzie z mydłem
Środki ostrożności: Przed użyciem zapoznać się z opisem umieszczonym na opakowaniu.

Farba spełnia najsurowsze normy Amerykańskie.
Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu.
Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.

www.majic.pl
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