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Nordsjö Master Wall & Ceiling
Primer
Styczeń 2019

Opis produktu
Nordsjö Master Wall & Ceiling Primer jest całkowicie
matową farbą podkładową do użytku wewnątrz
pomieszczeń na ścianach i sufitach. Charakteryzuje się
wysokim stopniem krycia i dobrą przyczepnością do
podłoży takich jak tynk, beton, beton lekki, różnego rodzaju
płyty budowlane, tworzywa z włókna szklanego itp.
Nordsjö Master Wall & Ceiling Primer podkreśla efekt
dekoracyjny farb nawierzchniowych.
* Doskonała przyczepność
* Podkreśla efekt dekoracyjny farb nawierzchniowych
* Łatwa aplikacja
Stosowanie
Tynk, beton oraz różne materiały płytowe należy w razie
potrzeby zaszpachlować. W celu uzyskania najlepszego
rezultatu należy zagruntować 1 warstwą Farby gruntującej
Master i nałożyć 1-2 warstwy wybranej farby wierzchniej.
Źle związane podłoża należy przed malowaniem
zagruntować odpowiednią farbą podkładową. Nie należy
malować w temperaturze poniżej +5 ºC.
Zdrowie i środowisko
Warstwa farby może wydzielać niebezpieczne pyły i/lub
opary podczas szlifowania lub obróbki za pomocą
opalarki. Należy pracować w dobrze wywietrzonych
pomieszczeniach. Trzeba stosować odpowiednie środki
ochrony indywidualnej (ochrona dróg oddechowych) w
przypadku niedostatecznej wentylacji.
Zamknij dobrze otworzoną puszkę. Przed oczyszczeniem
narzędzi usuń z nich farbę. Resztki płynnej farby i płynu do
mycia należy oddać do stacji recyklingu. Puste
opakowania należy oddać do punktu odzyskiwania
odpadów.

Dane techniczne:
Połysk: 3
Czas schnięcia 23°C 50% RF: zupełnie
sucha po 1 godzinie, Druga warstwa po 2
godzinach
Temp. powietrza/obiektu: min. +5°C
Wilgotność RF: 40-80% RF (65% RF
optymalnie)
Rozcieńczanie: woda
Narzędzia: pędzel, wałek, pistolet do
malowania natryskowego
Wydajność: 5-8 m 2/l
Opakowanie: 2,5 i 10 litrów
Podkłady: BW i BC
Czyszczenie: woda z mydłem
Przechowywanie: w temp. powyżej zera
VOC: (kat.A/a) 30g/l Zawiera maks. 1g/l
Niniejsza deklaracja dotyczy koloru białego.
W przypadku innych
kolorów wartości mogą być inne.

AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00
Arkusze danych s? wydawane wy??cznie w celach doradczych. Warto?ci odnosz? si? do normalnych warunków i w zwi?zku z tym mog? si? ró?ni? np. pod wzgl?dem sposobu
nanoszenia farby, temperatury itp. Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedniej informacji. U?ytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z najnowszej wersji niniejszego
dokumentu. Kontrol? mo?na przeprowadzi? na naszej stronie internetowej.
AkzoNobel i Nordsjö s? znakami towarowymi grupy spó?ek AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009

