Farba na strechy ROOF PAINT 60
Typ farby
Vodouriediteľná polyakrylová farba s polomatným stupňom lesku na použitie vo vnútri a na vonku.
Určenie
Špeciálna akrylová farba určená na ochranný a dekoratívny náter oceľovej a pozinkovanej oceľovej strechy, vertikálnych prvkov
plechov, kovov a hliníka a pre všetky prvky vyrobené z dreva (okná) a plastu (odkvapová rúra). Vďaka nádherným spájajúcim
vlastnostiam sa môže používať ako náter betónu, omietky, základov budov a pod..
Je možné ju používať aj pri oprave starých povlakov, zároveň na pozinkované plechy, ako aj pri kovových povrchoch natieraných
priemyselným spôsobom.
Vlastnosti
Vďaka špeciálnemu receptu má termoplastické vlastnosti, nepuká a spolupracuje so základom. Je odolná voči atmosférickým
činiteľom a žiareniu UV.
Príprava plochy
Plocha určená na náter musí byť jednoliata, čistá, suchá, zbavená prachu, tuku a znečistení. Skorodovaný povrch je treba vyčistiť
odstránením hrdze voľno spojenej so základom starej farby a naniesť podkladovú farbu Scala Rostskydd (Värn Colorex). V
prípade, že je na podklade huba, alebo mach, treba ich odstrániť príslušným chemickým prostriedkom. Ryhy, prasknutia a dierky je
treba vyhladiť príslušnou výplňou. Lesklé plochy je treba prebrúsiť brusným papierom (zdrsniť) a odstrániť prach. Sadrové steny,
sadrové a kartónové stienky, cementové a cementovo-vápenné omietky je treba zabezpečiť podkladom. Plochu pozinkovaného
plechu je treba umyť vodou s jemným čistiacim prostriedkom (mydlom …) a potom vyplachnuť čistou vodou a vysušiť. V prípade
„bielej hrdze“ je odporúčané umývanie čistou vodou s vysokým tlakom, alebo odstránenie znečistení pomocou syntetickej vlákniny.
Z natieraných plôch je potreba odstrániť tuk a prach.
Aplikácia
Farba je pripravená na použitie a nemá sa riediť. Pred maľovaním poriadne premiešať. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo
tlakovou pištoľou, kedy sa môže riediť s vodou max. do 10% objemu. Maľba na samostatnom povrchu (časti strechy) by sa mala
vykonávať nepretržite, aby sa zabránilo nerovnomernostiam farby. Plné technické parametre získava náter po cca 4 týždňoch od
nanesenia.
Podmienky nanášania farby
Nenatierať pri hmle, daždi alebo pred blížiacou sa búrkou. Vyhýbať sa maľovaniu počas horúcich dní. Nemiešať s inými farbami.
Nemaľovať pri teplote nižšej než 4°C. Chrániť pred mrazom.
Upozornenia
Použitie produktu a povrchové podmienky sú mimo kontroly výrobcu a preto zodpovednosť za výmenu výrobku je obmedzená.
Mzdové a iné náklady s tým súvisiace sa na to nevzťahujú.
Technické vlastnosti
Typ: 100% polyakryl
Záruka: 2 roky pre tesne zatvorený obal
Lesk: 20 - 25 polomat
Aplikácia: štetcom alebo striekaním
Hustota: 1,28 kg/liter
Farba: RAL 3009, RAL 8017, RAL 9004, RAL 6020, RAL 7024
Viskozita: 236 cP
Stále súčasti: 39% objemu
Spotreba: 10 – 12 m˛/liter
Obaly: 1 l, 3 l, 10 l
Rozpúšťadlo: voda
VOC: 30 g/l (2010). Produkt obsahuje menej než 30 g/l
Doba schnutia: suchá dotknutím: 0,5 až 3 hod., opätovný náter: 3 až 6 hod., celkové vyschnutie: 24 hod. Pri teplote 20°C a max.
vlhkosti 85%.
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