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NÁVOD NA POUŽITIE
DISPEED - je disperzná styrén akrylátová FASÁDNA farba
SW-SUPERBIELA,COLOR-na pigmentovanie
POUŽITIE:
Farba sa používa na malovanie a opravy fasád. Je vhodná na vápennocementové
omietky, betón , azbestocementové i drevovláknité dosky. Možno ju použiť na drevo,
kameň, a sádrokartón. Farba je paropriepustná, vodoodpudivá, dobře odoláva
poveternostným podmienkam a UV žiareniu.
PODKLAD:
Fasádna farba sa výhradne nanáša na vyzreté omietky. Staré omietky je nutné
mechanicky očistiť od nesúdržných častí, prachu a odlupujúceho sa starého náteru.
Před použitím farby je nutné steny( podklad) napenetrovať penetračným náterom,
ktorý zabezpečí lepšiu prilnavosť a rovnomernú nasiakavosť náteru k podkladu.
Penetrácia podkladu sa prevádza výlučne štetkou. Na penetráciu podkladu
doporučujeme použiť penetračný náter od firmy Pame-Impex s.r.o. , ktorý zabezpeči
súdržnosť podkladu 0,25 Mpa.
Bez penetrácie sa znužuje výdatnosť náteru a jeho krycia schopnosť!!!
RIEDENIE A NANÁŠANIE:
Prvý náter doporučujeme riediť v pomere 1 kg : 0,2-0,3 L vody, druhý náter v pomere
1 kg : 0,2 L vody. Náter vytvára jemný film, ktorý je čiastočne flexibilný. Doba
schnútia závisí od teploty prostredia. Všetky nátery doporučujeme prevádzať v 6.
hodinových intervaloch. Náter možno aplikovať pri teplote nad 4 C.Farba sa nanáša
štetkou, valcom, striekaním v dvoch vrstvách.
TÓNOVANIE:
SW-Nakoľko má farba vysokú belosť, tak nie je určená na tónovanie.
Color-Tónuje sa pigmentovacími pastami Colortrend, Remal, Remakol, Barlet
VÝDATNOSŤ: ( 1 kg na jeden m2 )
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COLOR
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SKLADOVANIE:
Farba sa skladuje pri teplote od 5º C do 25º C . Nesmie byť vystavená priamemu
slnečnemu žiareniu a teplu, nesmie zmrznúť. Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu
výroby. Farba je nehorlavá.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
Pri práci dodržujeme základné pravidlá bezpečnosti a hygieny. Pri zasiahnutí očí je
nutné si tvár umyť pod prúdom tečúcej vody. Po práci je nutné okamžite náradie a
ruky umyť teplou vodou. Ruky sa ošetria regeneračným krémom.
BALENIA:
1-5-15-25 kg
VÝROBCA:

Pame –Impex s.r.o.
Dolné Saliby 604
925 02

Prevádzka:

Matúškovo, Halvná 531
Tel/fax: 031/7826008
Mobil: 0905 628 018/17

