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LATEX MAT
FARBA LATEKSOWA DO ŚCIAN I SUFITÓW
Przeznaczenie:
LATEX MAT jest wodorozcieńczalną farbą lateksową przeznaczoną do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie naraŜonych na zabrudzenia i z
tego powodu często wymagających zmywania, np. obiekty uŜyteczności publicznej: pomieszczenia słuŜby zdrowia, gastronomiczne, halle hotelowe,
biura, urzędy, biblioteki, szkoły, korytarze i klatki schodowe, ale teŜ
powierzchnie naraŜone na częsty kontakt z wilgocią: łazienki, ściany wokół basenów, kuchnie. MoŜe być równieŜ
stosowana do malowania fasad oraz innych powierzchni naraŜonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz.
Daje wodoodporną, elastyczną, gładką, bardzo dobrze kryjącą, śnieŜnobiałą powłokę o wysokiej trwałości na
róŜnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynk, beton, cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty
kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego. Zabezpiecza ściany zewnętrzne budynków przed
wchłanianiem wilgoci, a powierzchniom wewnętrznym nadaje estetyczny i trwały wygląd, ograniczając ich brudzenie się. Zabrudzoną powierzchnię moŜna zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów przy pomocy
szmatki lub miękkiej szczotki. Farba jest odporna na standardowe środki dezynfekcyjne.
UWAGA. W przypadku powierzchni szczególnie naraŜonych na częste zabrudzenia (np. korytarze i klatki schodowe szkół, przedszkoli itp.) zaleca się zastosowanie farby LATEX SATYNA lub polakierowanie powłoki dodatkowo
lakierem akrylowym.
Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Powierzchnię przeznaczoną do malowania naleŜy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare
powłoki farb klejowych i wapiennych naleŜy bezwzględnie usunąć. ŚwieŜy tynk cementowo-wapienny moŜna malować nie wcześniej niŜ 4 tygodnie po nałoŜeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową lub gipsem. W przypadku świeŜego tynku, niespójnego lub chłonnego podłoŜa naleŜy stosować gruntowanie preparatem akrylowym BIEL-GRUNT lub SIL-GRUNT, co znacznie podniesie
trwałość pokrycia.
LATEX MAT jest farbą gotową do uŜycia, jedynie w przypadku zgęstnienia moŜna dodać do 5% wody wodociągowej. Nie dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych. Przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Narzędzia i zachlapane farbą powierzchnie naleŜy oczyścić zanim farba nie wyschnie.
-

barwa: biała lub na zamówienie wg kart kolorów NCS lub RAL,
powłoka: matowa,
klasa odporności na szorowanie: 2 wg PN-EN 13300:2002,
malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
stosować i przechowywać w temp. +5÷30°C,
gęstość: ok. 1,4 g/cm3,
wartość pH: 8,0-9,0,
czas schnięcia: ok. 2 godz.,
zalecana ilość warstw: 1-2,
wydajność: 10-12 m2/l,
mycie urządzeń i rozcieńczanie: woda wodociągowa,
posiada Atest Higieniczny PZH,
gwarancja: 24 miesiące od daty produkcji.
opakowania: 5 litrów, 10 litrów.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci waŜność karta poprzednia.
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