MAJIC
PROFESSIONAL INTERIOR PVA PRIMER SEALER
WEWNĘTRZNA FARBA PODKŁADOWA

Professional seria 8-8780
Typ produktu: Professional 8780 to profesjonalna farba na bazie
specjalnie dobranych żywic akrylowo-lateksowych i kopolimerów
winylowych do gruntowania
wewnątrz pomieszczeń. Posiada
znakomite właściwości kryjące oraz
wypełniające, zatrzymuje
chłonność podłoża.
Zakres zastosowania: Farba podkładowa Professional 8780 stanowi
idealny podkład pod farby lateksowe, alkidowe a także epoksydowe.
Nadaje się na powierzchnie ścian gipsowo-kartonowych, tynków,
gładzi gipsowych, murów, betonu.

Specyficzne właściwości: Farba Professional 8780 jest łatwa w
użyciu (m. in. bardzo gładko się rozprowadza, nie kapie i nie rozpryskuje się), silnie kryje, szybko wysycha, posiada bardzo
słaby zapach a szczególny odcień bieli pozwala uniknąć niedociągnięcia i niedomalowania farbami nawierzchniowymi.
Daje jednolite i gładkie powierzchnie. Sprawia, że powierzchnie stają się spójne i stanowią doskonałą przyczepność z farbami
nawierzchniowymi.

DANE TECHNICZNE:**************************
Kolory: Biały

Opakowania: 0,95l; 3,78l;18,9l

Czas schnięcia: 30 min. do dotyku
2-4 godz. do następnego malowania
Połysk: matowy

Wydajność: ok. 14 m2 z litra w
zależności od porowatości i
struktury powierzchni
Spoiwo: żywice akrylowo-lateksowe
i kopolimery winylowe
Rozcieńczalnik: woda
Lepkość: 95-105 ku(Krebs Units)
Substancje lotne: wagowo: 200 gram/l

Przechowywanie: w temperaturze pokojowej
Środki ostrożności: wietrzyć pomieszczenie
do zaniku zapachu
Grubość powłoki: mokra – 0,07 mm
sucha – 0,03 mm
Atest: PZH Nr. HK/B/0814/01/2004

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pleśni i tłustych zanieczyszczeń. Należy usunąć luźną farbę. Wyszpachlować
szczeliny i pęknięcia. Przeszlifować krawędzie i błyszczące powierzchnie.
Pleśń należy całkowicie usunąć odpowiednim preparatem lub roztworem z wody i domowego wybielacza (3:1).
Zacieki z wody, rdzy, plamy z dymu, atramentu, kredek itp. najlepiej zamalować farbą Majic Stain Blocker przed położeniem
farby nawierzchniowej.
Mury, betony, tynki – świeże powierzchnie pozostawic co najmniej przez 90 dni.

MALOWANIE:
Sposób nanoszenia: pędzlem,padem, wałkiem lub natryskowo.
Stosowanie: Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem, wałkiem, padem lub natryskowo. Aby ułatwić sobie
malowanie należy najpierw pomalować pędzlem powierzchnie wokół okien, drzwi i w narożnikach. Nabierać na wałek tylko
tyle farby aby można było wymalować powierzchnię ok. 1 m² na raz (bez powtórnego zamaczania wałka). Stosując malowanie
natryskowe bezpowietrzne końcówka dyszy powinna wynosić .018 przy 1500 do 2000 psi. Nie należy rozciągać malowania na
zbyt dalekie odległości. Temperatura powierzchni i powietrza musi wynosić min. 10°C.
Czyszczenie: Narzędzia myć po zakończeniu pracy w wodzie z mydłem

Środki ostrożności: Przed użyciem zapoznać się z opisem umieszczonym na opakowaniu.
Farba spełnia najsurowsze normy Amerykańskie.
Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu.
Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.

