Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa Radach 10L - farba na dach - Wiśniowy
RAL3004
producent: Rafil

cena: 439.90 zł

Farba na dach RADACH przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych
ocynkowanych, stalowych fosforanowanych, aluminiowych, oraz betonu. Nadaje się również do renowacji
starych powłok, zarówno na blachach ocynkowanych, jak i powlekanych metodami przemysłowymi. Farba na
dach RADACH zalecana jest szczególnie do malowania dachów, rynien oraz parapetów.
Farba do dachów
RADACH jest wyrobem tworzącym szybkoschnące powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża,
wodoodporne, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczne i odporne mechanicznie.
Trwałość powłoki minimum 10 lat
Stopień połysku: mat Wydajność z litra: 10m2 (dla jednej warstwy) Czas
schnięcia: 24h (w temp. 20oC) Sposób nakładania: natrysk hydrodynamiczny, pędzel, wałek Ilość warstw: 1-2
Rozcieńczalnik: do farb RADACH Opakowania: 0,8L, 5L, 10L Jak malować farbą na dach RADACH: Etap 1
- Przygotowanie podłoża
Podłoże przeznaczone do malowania powinno być czyste, suche, dokładnie
odtłuszczone i bez śladów korozji. Powierzchnie blachy ocynkowanej przemyć wodą z niewielkim dodatkiem
łagodnego środka myjącego (np. płynu do mycia naczyń), a następnie spłukać czystą wodą i wysuszyć. W
przypadku występowania "białej rdzy" zaleca się zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem, usunięcie
zanieczyszczeń przy pomocy szczotek nylonowych. Przy renowacji: stare, spękane, słabo przylegające powłoki
należy starannie usunąć (szczotką, szpachelką lub skrobakiem), miejsca zardzewiałe dokładnie przeszlifować,
odpylić, a następnie zagruntować farbą do gruntowania RADOWIL GR lub GR-TIX. Stare dobrze przyczepne
powłoki zmatowić papierem ściernym i odpylić. Powyższe zasady należy stosować także przy renowacji blach
powlekanych metodami przemysłowymi.
Nie stosować na podłoża modyfikowane pod względem poprawy
wodoodporności, jak np. na impregnowane dachówki.
Nie malować w czasie deszczu i mgły oraz
przed burzą. Malować w słoneczne dni, jednak należy unikać malowania powierzchni nagrzanych do nadmiernie
wysokich temperatur, np. podczas intensywnych letnich upałów. W takich warunkach, zawarty w farbie
rozcieńczalnik szybko odparowuje, pogarszając zdolność farby do rozlewania się po malowanej powierzchni, co
może być przyczyną powstawania wad powłoki, negatywnie wpływających na jej trwałość i efekt dekoracyjny.
Zaleca się malować pędzlem z miękkim włosiem i unikać wielokrotnego pociągania pędzlem w jednym miejscu,
co może prowadzić do rozmiękczania poprzedniej warstwy farby. Przy malowaniu natryskiem należy unikać
zjawiska tzw. „suchego natrysku”. Etap 2 - Warunki malowania
- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i
nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury punktu rosy, - wilgotność względna powietrza najwyżej
80 %, - temperatura otoczenia nie niższa niż 10 oC i nie wyższa niż 35 oC.
Farba na dach RADACH
dostępna jest w następujących kolorach: - aluminiowa, - biały sygnałowy RAL 9003, - błękitny RAL 5015, brąz ciemny, - brąz czekoladowy (połysk) RAL 8017, - brąz mahoniowy (połysk) RAL 8016, - brąz miedziany
RAL 8004 (tylko opakowania 10L), - czarny, - czerwony jasny RAL 3020, - czerwony sygnałowy (połysk)
RAL 3001, - czerwony tlenkowy (połysk/mat) RAL 3009, - kremowo-biała RAL 9010, - niebieska goryczkowa
RAL 5010, - popielato-biała RAL 9002 - popielata jasna, - szara grafitowa RAL 7024, - szara jasna RAL 7035,
- wiśniowy RAL 3004, - zielona patynowa, - zielona liść RAL 6002, - zielony mchowy RAL 6005.
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