Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa Wodnik 0,8L - farba do basenów - Biała
producent: Polifarb Łódź

cena: 32.90 zł

Chlorokauczukowa farba WODNIK przeznaczona jest do malowania betonowej konstrukcji nowych basenów
kąpielowych oraz do renowacji basenów uprzednio pomalowanych farbą WODNIK. Farbą można malować
zarówno powierzchnie zalewane wodą jak i powierzchnie nad wodą (wokół basenów). Może być również użyta
do pomalowania metalowych elementów wyposażenia basenów po ich odpowiednim zagruntowaniu.
Farba
WODNIK tworzy półmatową, gładką powłokę, która gwarantuje odporność betonowej konstrukcji basenu na
działanie korozyjne wody i czynników atmosferycznych, redukuje nasiąkliwość betonu, zmniejsza możliwość
zabrudzenia powierzchni basenu (ułatwia spłukiwanie zabrudzeń wodą) oraz nadaje jej estetyczny wygląd.
Do stosowania także w basenach otwartych. Powłoka termoplastyczna - odporność do -20oC
Stopień połysku:
półmat Wydajność z 1L (teoretyczna): 8-10m2 (dla jednej warstwy) Wydajność z 1L (praktyczna): 7-8m2 (dla
jednej warstwy) Czas schnięcia: 8 godz. (w temp. 20oC) Sposób nakładania: natrysk hydrodynamiczny, pędzel,
wałek Ilość warstw: 2-3 Rozcieńczalnik: do wyrobów w poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego
stosowania Opakowania: 0,8L, 5L, 10L Jak malować farbą Wodnik: Etap 1 - Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być mocne i stabilne. Ważne jest, aby proces wiązania materiałów budowlanych był
zakończony (czas wiązania podaje producent materiału). Wszelkie zanieczyszczenia (szczególnie oleje i tłuszcze)
należy przed malowaniem usunąć. Podłoże najlepiej umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem preparatu Emulsol
RN-1 (dostępny w naszej ofercie). Czyste i suche powierzchnie betonowe przeznaczone do malowania
(dopuszczalna zawartość wilgoci ok. 4%) zaimpregnować (zagruntować) Impregnatem do gruntowania
chemoodpornym bezbarwnym (zgodnie z instrukcją). Elementy stalowe przeznaczone do malowania, po
oczyszczeniu z korozji zagruntować odpowiednią farbą lub zestawem farb chlorokauczukowych. Przy
renowacji: powierzchnie przeznaczone do malowania umyć pod wysokim ciśnieniem wodą z dodatkiem
EMULSOL'u RN-1 (dostępny w naszej ofercie) i spłukać. Starą powłokę malarską, niezwiązaną z podłożem
usunąć ręcznie, z użyciem narzędzi lub przez piaskowanie. Powierzchnie, na których powłoka malarska jest
dobrze przyczepna do podłoża lekko przeszlifować i odpylić. Miejsca pozbawione powłoki malarskiej przed
malowaniem zagruntować Impregnatem do gruntowania chemoodpornym lub farbą WODNIK z dodatkiem 10%
rozcieńczalnika. Stalowe elementy wyposażenia basenów (barierki, schodki, drabinki), w zależności od stopnia
zniszczenia powłoki malarskiej oczyścić (całą powierzchnię lub miejscowo). Ubytki powłoki malarskiej
uzupełnić farbą chlorokauczukową przeciwrdzewną lub zestawem farb chlorokauczukowych.
Farba
WODNIK dostępna jest w następujących kolorach: - biały, - błękitny, - niebieski jasny.
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