Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa AKSILBET 1L - Farba do betonu - biały
producent: Aksil

cena: 27.90 zł

Farba do betonu Aksilbet przeznaczona jest do malowania:
ogrodzeń betonowych, galanterii betonowej,
figur ogrodowych, tralek,
kostki brukowej i chodników betonowych,
wewnętrznych ścian budynków
przemysłowych oraz użyteczności publicznej,
fasad budynków mieszkalnych, przemysłowych, sakralnych i
zabytkowych,
betonowych basenów ogrodowych tzw. „oczek wodnych”,
ekranów betonowych (osłon
przeciwdźwiękowych) przy drogach i autostradach,
nadaje się do nakładania na beton, żelbeton, tynki
cementowo-wapienne, polimerowo-cementowe, tynki akrylowe (baranek, kornik itp.) oraz terrabonę.
Odporność powłoki na warunki atmosferyczne minimum 10 lat Stopień połysku: matowa Wydajność z litra: 8
m2 (przy jednej warstwie) Czas schnięcia: 8 h - pełne, 1h - wstępne (przy temp. 20oC) Sposób nakładania:
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny Ilość warstw: 2 Rozcieńczalnik: woda Opakowania: 1L, 3L, 5L, 10L,
20L Zalety farby do betonu Aksilbet:
Dzięki zawartości środka silikonowego tworzy nienasiąkliwe powłoki
(odporne na wodę, olej, smary, sól itp),
Tworzy samooczyszczającą się powłokę która przez wiele lat zapewnia
efekt świeżych i czystych elewacji,
Gwarantowana 10-cio letnia odporność na warunki atmosferyczne takie jak
kwaśne deszcze, spaliny czy promienie słoneczne.
Tworzy powłoki w pełni zmywalne - odporne na
szorowanie na mokro,
Paroprzepuszczalna powłoka farby do betonu Aksilbet zapewnia pełne "oddychanie"
ściany,
Bogata paleta kolorów: 16 w wersji matowej oraz 3 w metalicznej.
Farba Aksilbet posiada Aprobatę
techniczną ITB-AT-15-4785/2005 potwierdzającą że:
Stanowi skuteczną ochronę betonu przed erozją
(karbonatyzacją),
Stanowi skuteczną barierę dla soli drogowej która niszczy beton,
Farba AKSILBET jest
farbą paroprzepuszczalną.
Jak malować farbą do betonu AKSILBET: Na oczyszczone z kurzu i innych
zanieczyszczeń podłoża nanosić farbę dwukrotnie przy pomocy pędzla, wałka lub natrysku (pneumatycznego lub
hydrodynamicznego). W przypadku starych podłoży należy je uprzednio zaimpregnować IMPREGNATEM DO
SYPIĄCYCH SIĘ TYNKÓW firmy AKSIL a następnie dwukrotnie pomalować farbą AKSILBET. W
miejscach szczególnie narażonych na ścieranie (posadzki betonowe, kostki brukowe, chodniki) zaleca się
malowanie trzykrotne, przy czym pierwsze malowanie gruntujące należy wykonać farbą rozcieńczoną w stosunku
3:1 (3 części farby, 1 część wody) a w przypadku bardzo spoistego podłoża 2:1 (2 części farby, 1 część wody).
Malowanie gruntujące zwiększy penetrację farby w beton a tym samym zwiększy jej przyczepność. Można
malować tynki świeże już trzeciego dnia po nałożeniu.
Warunki malowania - temperatura otoczenia nie
niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 30 oC. - czas schnięcia powłoki w temperaturze +/- 20 oC: wstępne wysychanie
1 godzina, pełne wysychanie 8 godzin.
Farba do betonu Aksilbet w kolorach miedziany, srebrny i złoty
metalik dostępna jest tylko w opakowaniach 0,25L i 1L
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