BlackBoard Paint – Technický list
MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2
NL-7071 PR Ulft

1
Popis:
Blackboard Paint je tabuľová farba na báze vody pre vnútorné použitie na stenách, drevených povrchoch a
kove. Je popisovateľná bežnými typmi kried a kriedových markerov, okrem voskových (pasteliek). Ak je
požadovaný aj magnetický efekt povrchu, je potrebné použiť ako podklad magnetickú farbu MagnetPaint
alebo stierku MagnetPlaster od Magpaint. Blackboard Paint je dostupná v odtieňoch: limetková, ružová,
sivá, čierna, zelená, modrá, červená a transparentná.
2
Miesta použitia:
Použiteľná v školách, kuchyniach, škôlkach a všade tam, kde je požadovaný kriedou popisovaný povrch.
Povrch môže byť očistený mäkkou handričkou alebo prachovkou. Hrubšie zvyšky kriedy je možné odstrániť
vlhkou handričkou.
3
Pokyny pre aplikáciu:
Pred použitím dobre premiešajte. Ak je to potrebné, zrieďte farbu malým množstvom vody. Farbu nanášajte
v dostatočnej hrúbke valčekom alebo štetcom. Používajte dostatočné osvetlenie, aby ste dosiahli rovnomerný
nános. Po 3 dňoch je povrch pripravený na použitie Tabuľa môže byť očistená vlhkou handričkou.

4
Povrch:
Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnoty a hladký. Musia sa odstrániť poškodené, zle priľnavé
a odlupujúce sa vrstvy. Povrch vyhlaďte povrch a jednotlivé vrstvy farby brúsnym papierom so zrnitosťou 220
alebo brúsnou mriežkou s ekvivalentnou zrnitosťou. Nové omietky a stierky je potrebné najskôr ošetriť
vhodným základným náterom.

5
Spotreba:
Teoretická spotreba: 10 m2 / L (jeden náter)

6
Náradie
Mohérový valček s krátkym vlasom (parketový), penový valec, štetec. Bezvzduchové striekacie zariadenie.
(tip: odstráňte voľné vlasy pomocou maskovacej pásky)
7
Čistenie:
Okamžite po použití očistiť mydlom a saponátom.
8
Skladovanie:
Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí
a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný minimálne 24
mesiacov od dátumu výroby.
9
VOC:
hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. dWB, 2010): 130 g/l
(2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l.
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Špecifikácia:

Lesk: mat
Farba: limetková, ružová, modrá, čierny, červená, tmavo zelená, sivá, transparentná
Hustota: 1.18 gr./cm pre transparentnú a 1.20 (+/- 0.02) gr./cm3 pre ostatné odtiene
Hrúbka filmu: 40 µm suchý film
Teoretická výdatnosť: ± 10 m² / l (jeden náter)
Viskozita: pripravená na aplikáciu, v prípade potreby je možné riedenie vodou do 3%
VOC: 0 g/l.
Aplikácia: Materiál a okolie musia mať teplotu v rozsahu 16-26°C / 60-80°F.
Suchý na dotyk: 30 min pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.
Medzináterový interval: 6 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.
Pripravené na použitie: po 72 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.
Balenie: 500, 1000ml dóza
Životnosť: Min 24 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom
priestore, pri teplote 5-35°C /40-75°F.

V SR dodáva:
PAINTHOUSE, s.r.o.
Turie 539
013 12 Turie
info@painthouse.sk, www.painthouse.sk
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