
PRZEZNACZENIE

PODŁOŻA

GŁÓWNE ZALETY

CHARAKTERYSTYKA
Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, w przypadku ich braku, zgodnie z normami zakładowymi.

(20°C, 65% RH)

KLASYFIKACJA

PRZECHOWYWANIE
▪ 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA
▪ Etykieta z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.

▪ Karta charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl
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Metaliczna farba do dekoracyjnego wykończenia powierzchni (Reflet-werniks metaliczny). 

betonu architektonicznego, jak i również do wszelkiego rodzaju dekoracyjnych wykończeń powierzchni.

▪ Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zagruntowane (beton, gips i pochodne,

tynk cementowo-wapienny, płyta GK);

Idealnie nadaje się jako dodatkowy efekt dekoracyjny np. imitacji fugi pomiędzy elementami 

METALICZNA FARBA DEKORACYJNA
Dekoracyjna farba o aspekcie metalicznym

▪ Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

▪ Bardzo dobre krycie;

130g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat.A/e/FW): 7,5 g/l (2010).

Gęstość

Temp. zapłonu

Zawartość LZO

Wygląd

▪ Odporność na szorowanie na mokro;

▪ Unikatowy wygląd powłoki;

▪ Łatwość aplikacji i pielęgnacji;

▪ Nie zawiera rozpuszczalników.

Czas schnięcia może być opóźniony przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności.

Gęsta farba. 

±1,05g/cm³

Brak.

Sucha: 2h w temp.+20°CSchnięcie

10-12m²/1LŚrednie zużycie

0,2LOpakowanie

Zgodność z normą PN-C 81914:2002.



REALIZACJA
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami 

i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU

NARZĘDZIA

ROZCIEŃCZANIE

MYCIE NARZĘDZI
WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

▪ Wilgotność względna poniżej 70%;

▪ Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;

▪ W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;

▪ Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;

▪ Ponowne użycie farby to dobry sposób na zmniejszenie wpływu produktów na środowisko;

▪ Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.
ul. Chmielowskiego 56

37-500 Szówsko

tel: 0048 16 624 35 10

e-mail: biuro@ponteck.com.pl

▪ Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);

Nie rozcieńczać. Produkt gotowy do użycia.

▪ Nakładać cienką warstwę (1 lub 2 warstwy).

▪ Zaleca się pracować na niewielkich obszarach powierchni w celu uzyskania najlepszych efektów;

▪ Pozostawić do wyschnięcia na około 2h.

▪ Wałek z mikrofibry 8-10mm.
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METALICZNA FARBA DEKORACYJNA
Dekoracyjna farba o aspekcie metalicznym

▪ Pędzel;

Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C.


