Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa Gruntoemalia na rdzę 5L - farba na rdzę Brąz czekoladowy RAL8017
producent: Rafil

cena: 189.90 zł

Gruntoemalia na rdzę Rafil przeznaczona do antykorozyjnego, jednowarstwowego malowania powierzchni
stalowych, żeliwnych, metalowych, drewna i materiałów drewnopodobnych oraz do renowacji starych powłok.
Stanowi samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
pomieszczeń w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym w obiektach szpitalnych i
oświatowych; usługowych i przemysłowych, w tym przemysłu spożywczego - wszędzie tam, gdzie nie jest
wymagany bezpośredni kontakt z żywnością. Gruntoemalia na rdzę jest wyrobem alkidowym i charakteryzuje
się krótkim czasem wysychania. Tworzy półmatowe, dobrze przyczepne do podłoża, elastyczne, dobrze kryjące
powłoki o dobrych własnościach mechanicznych i dużej odporności na działanie niekorzystnych czynników
atmosferycznych, mgły solnej i wody.
Nie wymaga gruntowania
Stopień połysku: półmat Wydajność z
litra: 12m2 Czas schnięcia: 24h (w temp. 20oC) Sposób nakładania: natrysk hydrodynamiczny, pędzel, wałek
Ilość warstw: 1 Rozcieńczalnik: do wyrobów olejnych, ftalowych lub ftalowo-karbomidowych Opakowania:
0,8L, 5L, 10L Jak malować Gruntoemalią na rdzę: Etap 1 - Przygotowanie podłoża
Podłoże
przeznaczone do malowania powinno być czyste, suche, dokładnie odtłuszczone i starannie oczyszczone. Przy
renowacji: stare, dobrze przyczepne do podłoża powłoki należy - w celu uzyskania jak najlepszej przyczepności
gruntoemalii - delikatnie przeszlifować papierem ściernym, a następnie odpylić. Stare, słabo przyczepne i
łuszczące się powłoki należy usunąć. Etap 2 - Przygotowanie farby Przed przystąpieniem do malowania farbę
należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć. Zalecanym rozcieńczalnikiem jest rozcieńczalnik do
wyrobów olejnych i ftalowych lub do wyrobów ftalowo-karbomidowych. Powyższe rozcieńczalniki należy
stosować także do mycia aparatury.
Etap 3 - 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 95 %, - temperatura otoczenia nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC. Gruntoemalia na rdzę
dostępna jest w następujących kolorach: - biały drogowy RAL 9016, - błękitny RAL 5015, - brąz czekoladowy
RAL 8017, - czarny drogowy RAL 9017, - czerwony tlenkowy RAL 3009, - czerwony rubinowy RAL 3003, khaki (mat) RAL 6014, - kość słoniowa RAL 1014, - kremowy RAL 9001, - niebieska goryczkowa RAL 5010,
- niebieska jasna RAL 5012, - orzech jasny RAL 8001, - pomarańczowa, - szara grafitowa RAL 7024, - szara
krzemowa RAL 7032, - szara okienna RAL 7040, - zielony mchowy RAL 6005, - zielony sygnałowy RAL
6032, - żółty cynkowy RAL 1018.
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