INNEVÄGG/ VAGANS 07
Farba do ścian, sufitów, tynków i tapet

O produkcie:
INNEVÄGG/ VAGANS 07 to wysokiej jakości satynowa farba emulsyjna do wewnętrznych ścian i
sufitów. Specjalne cechy: zapewnia doskonałe pokrycie, jest łatwa do rozprowadzania, nie kapie i
pozostawia jedwabistą matową powierzchnię. Produkt po wyschnięciu jest bardzo wytrzymały i
można z niego zmywać zabrudzenia, przez co jest również często używany w miejscach
publicznych. Farba ta może być stosowana na wielu różnych powierzchniach np. na betonie, tynku,
płytach gipsowo-kartonowych, tapetach z tkanin lub papieru (nowych lub już malowanych).
W zależności od padania światła, koloru oraz struktury malowanej powierzchni, powłoka będzie
matowa lub z lekkim połyskiem.

Zastosowanie:
Podłoże musi być czyste i suche!
Nałożyć pierwszą warstwę produktu pędzlem lub wałkiem. W razie potrzeby można również rozprowadzać farbę za
pomocą pistoletu, po rozcieńczeniu jej wodą. Pozostawić farbę do wyschnięcia na przynajmniej 1 dzień, w
zależności od temperatury i wigotności powietrza w pomieszczeniu. Choć warstwa wydaje się być sucha już po 2040 minutach, nie oznacza to, że wyschła.
Jeśli potrzebne jest nałożenie drugiej warstwy farby, należy zostawić pierwszą warstwę do wyschnięcia na 1 dzień
(w zależności od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu).Trzeba zapewnić dostęp powietrza do pomieszczenia,
aby przyspieszyć proces suszenia i pozbyć się parującej z farby wody.
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Bardzo rzadko zdarzają się lekkie odchylenia w barwie w różnych partiach produktu. Aby uniknąć różnic w odcieniu
na sąsiadujących ścianach należy pomalować je farbą z tego samego wiadra lub nowego, ale z tej samej partii.
Jeśl farby mają różne numery partii, należy je ze sobą wymieszać.
Dobrze wytrzeć pędzle i wałki przed umyciem ich w wodzie i detergentach.
Nie należy wylewać płynnych pozostałości farby do kanalizacji lub zlewu. Należy pozbyć się ich za pośrednictwem
firm zajmujących się odpadami i recyklingiem.
Jeśli zawartość pojemnika nie zostanie w całości zużyta, ostrożnie założyć pokrywkę i przechować zamknięty
pojemnik do góry dnem, w miejscu odpornym na mróz. Jeśli w pojemniku nie zostało już dużo produktu, lepiej
przelać go do mniejszej puszki.
Do czyszczenia pomalowanych powierzchni użyć wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu (nigdy nie stosować
terpentyny ani podobnych środków).
Farba INNEVÄGG/ VAGANS 07 ma bardzo wysoką wytrzymałość powierzchniową, więc można z powodzeniem
usuwać z niej różnego rodzaju zabrudzenia.

Dane techniczne:
Spoiwo:
Lotne związki organiczne;
Rozrzedzanie:
Klasyfikacja zagrożenia:
Ważne:
Zawartość:
Czas schnięcia:

Styren
Czyszczenie:
Woda, detergenty
(Kat A/a) 30g/l (2010)
Przechowywanie: 2 lata (chronić przed mrozem)
Woda
Kolor:
Biały (baza A lub C według
Brak
skali RAL, K1 lub NCS)
Malować w temp. pow. +8°C
Baza A 94%, baza C 90%
W zależności od temp. i wilgotności ok. 1 dzień

Połysk;
Zmywalność;
Wydajność:

6-8 (mat)
Ok. 5000 cykli
4-8 qm/l

Ostrzeżenie !!! Niektóre odcienie farb (w tym wiele odcieni RAL) mogą mieć gorsze krycie i / lub być niestabilne
przez promieniowanie UV, w zależności od pigmentacji. Dotyczy to wszystkich typów farb stosowanych na
zewnątrz. Jeśli nie są Państwo pewni, czy wybrany kolor ma dobre pokrycie prosimy o kontakt- chętnie
doradzimy!
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