
Opis: Emalia alkidowa w połysku

Kolor: RAL

farba g/cm
3

przy 1 µm 1

suchość manipulacyjna

przy

przy

przy

przy

przy

przy

przy

30-50

RAL 7015, 7016

RAL 9006

1,1-1,2

Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, podczas aplikacji, kształtu i chropowatości powierzchni 

malowanej.

Schnięcie:

Schnięcie i utwardzanie jest w dużym stopniu  zależne od zastosowanej mokrej grubości warstwy, temperatury, 

wilgotności, wentylacji, koloru farby i nasłonecznienia.

Teoretyczna emisja:

60°

60°

90-94 GU

90-94 GU 60°

RAL 6002, 6005, 6018 90-94 GU

90-94 GU

Rozcieńczanie: 

Zaleca się rozcieńczenie 20-30%

Lepkość (D8/25°C)(s):

Warunki aplikacji:

Wczasie prac należy zwrócić szczególną uwagę na to by temperatura powietrza, farby oraz podłoża wynosiła min. 

10°C a relatywna wilgotność powietrza nie przekraczała 80%. Temperatura powierzchni powinna być min. 3°C 

powyżej punktu rosy.

Przygotowanie podłoża:

60°

RAL 2011 90-94 GU 60°

Stopień połysku:

PN ISO 2813: 2014

RAL 1021 90-94 GU 60°

RAL 3000, 3002, 3003 90-94 GU 60°

RAL 5010, 5017

Kolor:

1-2 godziny 24 godziny

pyłosucha sucha dotykowo

15-30 minut

g/m
2

KARTA TECHNICZNA MU/FEN

Szybkoschnąca alkidowa emalia. Wykazuje dobrą odporność na korozję i czynniki atmosferyczne.                                           

Do zastosowania na maszyny do robót ziemnych, pojazdy przemysłowe itp. Może być stosowana na 

jednoskładnikowe podkłady alkidowe.  Produkt można też stosować bez użycia podkładu na dobrze 

przygotowane, odtłuszczone i oczyszczone strumieniowo-ściernie powierzchnie. 

Ciężar właściwy : (PN EN ISO 2811-1:2003) 

Zastosowanie:



10 kg 20 kg

Uwagi :

Opakowania:

DFT - grubość powłoki suchej

WFT - grubość powłoki mokrej

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszej najlepszej wiedzy oparte na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach 

praktycznych  w dniu wskazanym poniżej. Jednak ze względu na fakt, że produkt jest stosowany głównie w warunkach wykraczających poza naszą 

kontrolę, możemy gwarantować jedynie jakość samego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.  Jako producent nie 

ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami lub stosowania w  niewłaściwych celach.

Malowana powierzchniamusibyćsuchaiwolnaodzanieczyszczeńnp. oleju,smarów,rdzy i naskórka 

walcowniczego.Przy występujących różnicach temperatur zwrócić szczególną uwagę na powstawania wyroszenia 

na powierzchni metalu. 

Trwałość:
12 miesięcy w oryginalnych, nieotwieranym opakowaniu składowanym w temperaturze   +5°C 

do +25°C


