INSTRUKCJA STOSOWANIA

v. 1.1

FARBA AKRYLOWO-SILIKONOWA NA DACHY
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA:
PodłoŜe powinno być nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia naleŜy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów po szalunkach i formach).
W przypadku renowacji starych dachów naleŜy mechanicznie usunąć warstwę mchów i porostów, zmyć resztki preparatem
chemicznym GrzyboSTOP (postępując zgodnie z zaleceniami producenta) oraz dokładnie spłukać wodą. Powierzchnia starej farby powinna zostać wyczyszczona w sposób zapewniający wystarczającą przyczepność nowej, np. przy pomocy szczotki drucianej. Zabrudzenia takie, jak: resztki glonów, ziarna piasku, pył, zanieczyszczenia pochodzące z pobliskich drzew,
łuszczące się fragmenty starej farby pozostawione pod powłoką mogą być przyczyną łuszczenia się nowej farby. W przypadku mocno skredowanych powłok moŜe być konieczne zastosowanie piaskowania pneumatycznego. Powierzchnie gładkie naleŜy zmatowić papierem ściernym. Stare farby rozpuszczalnikowe z połyskiem lub nieusunięte resztki takich farb mogą spowodować znaczną utratę przyczepności nowej powłoki. Farba nałoŜona pierwotnie przez producenta dachówek teŜ moŜe
przyczynić się do pogorszenia przyczepności. Resztki tej powłoki znajdujące się w podłoŜu utrudniają związanie się nowej
warstwy.
PodłoŜe przemyć preparatem SULFANOL A przy pomocy szczotki, a następnie dokładnie spłukać wodą. Pozostawione
resztki preparatu mogą pogorszyć przyczepność farby.
Dachówki nowe (niemalowane) oraz odnawiane (po oczyszczeniu) naleŜy zagruntować rozcieńczonym preparatem „SILGRUNT” w proporcji: 1 cz. gruntu do 1 cz. wody. UŜyta woda powinna być jakości wody pitnej. Nie moŜe pochodzić ze
stawów, rowów melioracyjnych, zarośniętych jezior itp. ŚwieŜe tynki mineralne i beton malować nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od nałoŜenia.
NIE DODAWAĆ GRUNTU DO FARBY !
STOSOWANIE:
Farbę przed uŜyciem naleŜy dokładnie wymieszać. Przygotowaną, suchą powierzchnię malować 2-3 krotnie farbą nierozcieńczoną (w postaci handlowej): 2 razy, gdy podłoŜe jest pokryte powłoką nieuszkodzoną, 3 razy - gdy podłoŜe jest surowe
lub z uszkodzeniami starej powłoki. W przypadku pierwszej warstwy, szczególnie przy podwyŜszonej chłonności podłoŜa
moŜna rozcieńczyć farbę dodając niewielką ilość wody pitnej (do 5 %). Nie rozcieńczać nadmierną ilością wody dla
zwiększenia wydajności ! JeŜeli po rozpoczęciu malowania obserwuje się zbyt duŜe wchłanianie w podłoŜe (tzw. „picie
podłoŜa”), naleŜy zaprzestać malowania i powtórzyć gruntowanie.
Na dachówkach uzyskana powłoka powinna mieć grubość co najmniej 0,1 mm. Zbyt cienka powłoka nie zapewni dostatecznej ochrony i pogorszy trwałość wymalowania. Dachówki zaleca się malować pędzlem. Najlepsze warunki schnięcia występują przy umiarkowanej pogodzie, bez nadmiernego nasłonecznienia, wiatru i przy niskiej wilgotności powietrza. ŚwieŜo nałoŜoną powłokę farby chronić przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i silnym wiatrem.
UWAGI:
1. Nie malować powierzchni wilgotnych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia.
2. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeŜą powłokę farby przed opadami i mrozem.
3. Właściwości farby na beton nie zawsze mogą sprostać warunkom, a szczególnie właściwościom starych powłok. Do renowacji trudnego podłoŜa naleŜy uŜyć produktów specjalnie do tego przeznaczonych lub całkowicie usunąć starą warstwę
farby.
4. Nie dodawać kredy, wapna, rozpuszczalników, pigmentów.
5. Podane czasy schnięcia i przerwy między nakładaniem następnych warstw dotyczą temp. podłoŜa +20ºC i wilg. wzgl. powietrza 60%. NiŜsze temp. i wyŜsza wilgotność przedłuŜają czas schnięcia.
6. Malowanie tak zaplanować, aby powłoka zdąŜyła wyschnąć przed wystąpieniem wieczornej rosy.
7. Nie stosować na powierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego (posadzki, podłogi). Do tego celu przeznaczona jest „Farba akrylowo-silikonowa na beton”.
Nie stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji moŜe być przyczyną łuszczenia się i odpadania fragmentów farby
oraz wiąŜe się z utratą uprawnień gwarancyjnych.
- Przechowywać i stosować w temp. +5÷30 ºC i wilgotn. wzgl. powietrza poniŜej 80%.
- Następne warstwy: po min. 2 godz. (pionowe powierzchnie), po min. 24 godz. (poziome i dachy);
- Zalecana ilość warstw: 2-3.

PIGMENT 70-892 Szczecin, ul. Pyrzycka 23 A
tel./fax: 091 462 10 20, 091 462 11 86

www.pigment.inet.pl
pigment@neostrada.pl

