KEMOPOL PROTECT
Typ výrobku

Vnútorná maliarska farba s mimoriadnou krycou schopnosťou a odolnosťou voči
rastu rias a plesní.

Popis

Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je možné pripraviť
množstvo pastelových odtieňov. Pre tónovanie je možné použiť aj tónovacie farby
KEMOTON.

Riedenie

Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať.

Vzhľad

Hladký, matný

Obsah pevných látok

60-62%

Viskozita

10000-15000 mPa.s (HRN EN ISO 2555:2008)

Výdatnosť

4-5 m2 / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu

Hustota

1,60-1,65 kg/L

Obsah VOC

VOC kat.a limitné hodnoty: (A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 17g / L

Použitie

Vďaka svojim krycím schopnostiam je mimoriadne vhodná je pre úpravu stien, kde
je zvýšená vlhkosť a kondenzácia vodných pár. Používa sa v priestoroch ako
kúpeľne, kuchyne, práčovne a pod. Farba je odolná na suchý oter a používa sa
pre prevenciu rastu plesní a rias. Ak je potrebné pleseň zlikvidovať, používa sa
Algenon biocídny prostriedok.
Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Pred aplikáciou farby odporúčame
aplikáciu nános SIMPRA akrylovej impregnácie. Farba sa nanáša valčekom alebo
štetcom v dvoch vrstvách. Menej znečistené plochy je možné upraviť už v jednej
vrstve. Riedi sa vodou do 10-15%. Po skončení práce je potrebné obal s farbou
uzavrieť a náradie umyť vodou. Neodporúčame aplikáciu pri teplotách pod 5oC.

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC

Interval medzi nátermi

6-10 hodín (T = 20 ° C, rel L. = 65%).

Doba použitia

Min. 1,5 roka od dátumu výroby

Poznámka

Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného
prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre
dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

