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KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

Farba emulsyjna akrylowa do malowania wn trz budynków, bia a
Zakres stosowania:
Farba emulsyjna Cieszynka Klasyczna przeznaczona jest do
dekoracyjnego malowania cian i sufitów wewn trz budynków (tynki
cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, p yty gipsowokartonowe)
G ówne cechy:

Bardzo dobre krycie
Nadaje cian naturaln biel
Super atrakcyjna cena
Akrylowa, matowa
Zapewnia prawid owe oddychanie

Kolor
Wygl d pow oki
Lepko Brookfield RVT, 20 2 C, [mPas]
G sto , 20 0,5 C, [g/cm3]
Ilo warstw
Czas schni cia pow oki, 23 2 C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]
Sposób nanoszenia
Wydajno przy jednej warstwie
Rozcie czalnik

cian

bia y
matowa
7500 ÷ 9500
1,380 ÷1,420
2
2
po 2
p dzel, wa ek lub natrysk
do 9 m2/l w zale no ci od ch onno ci
pod o a
woda

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzy ska 8; 51- 416 Wroc aw
tel. (071) 78 80 700
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dost pna pod nr bezp atnej infolinii 0800 11 33 11
www.cieszynka.pl
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Sposób u ycia
1.Przygotowanie pod o a
Pozosta o ci po farbach klejowych dok adnie usu , a pod o e zmyj wod .
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by czysta, sucha, odpylona,
bez sp ka .
wie e tynki i pod o a silnie ch on ce wod (g adzie gipsowe, p yty gipsowokartonowe, pod o a nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki
Dekoral.
Do wyrównania ch onno ci pod o a stosuj farb podk adow Unicryl marki
Dekoral.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odt u poprzez umycie wod z
dodatkiem rodków myj cych.
2. Malowanie
Przed u yciem farb dok adnie wymieszaj.
Zalecana ilo warstw 2. Drug warstw nak adaj po wyschni ciu pierwszej w
odst pie ok. 2 h. W razie potrzeby rozcie cz wod w ilo max. 5 % obj.
W a ciwe krycie wyrób uzyskuje po wyschni ciu.
Po zako czeniu malowania narz dzia umyj wod .
3. Dodatkowe informacje
Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.
wie e tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich na o enia.
Niska temperatura, zawy ona wilgotno
powietrza wyd u aj czas schni cia
pow oki.
Produkt wodorozcie czalny, nieodporny na mróz. Przechowywa w temp.
powy ej 0°C.
4. Wskazówki BHP i PPO
W trakcie prac malarskich i po ich zako czeniu pomieszczenia wietrzy do zaniku
charakterystycznego zapachu
Chroni przed dzie mi
W razie po kni cia niezw oczne zasi gnij porady lekarza poka opakowanie lub
etykiet .
Stosowa si do zalece podanych na opakowaniu.
Szczegó owe informacje zamieszczone s w Karcie Charakterystyki.
Norma:
Atesty:
PKWiU:
Data wa no ci:

ZN-PPGDP-118
Posiada Atest Higieniczny PZH
Spe nia wymagania normy PN-C-81914:2002 (Rodzaj III)
20.30.11.0
36 miesi cy od daty produkcji
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Znak termometru 00C ÷ +300C

Limit zawarto ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW):
75 g/l (2007 r.) 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

Opakowanie handlowe

5 l, 10 l
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