Projekt 04
Фарба для стін
Projekt 04 це акрилова фарба найвищої якості з високою ступінню
покриття і чудовим білим відтінком. Призначена наперед для
фарбування стін та стель (бетон, штукатурка, гіпсокартон, шпалери або попередньо пофарбовані
поверхні).
Projekt 04 це досконалий вибір у разі нанесення за допомогою фарборозпилювача. Високий
вміст сталих частин (сухий залишок) забезпечує високу ступінь покриття. Продукт легкий в
нанесенні на рівні поверхні, забезпечуючи при тому мінімальне розбризкування фарби з валика.
Projekt 04 дає миючу, зносостійку і матову поверхню.
Projekt 04 вироблений в Швеції і може бути забарвлений в системі Colorex mix.
Підготовка поверхні
-Завжди починайте роботу з прочитання інструкції. Належить застосовувати відповідні
інструменти і ретельно підготувати поверхню, це дасть можливість досягнути належного
результату. Вимішуйте ретельно фарбу перед нанесенням.
-Температура повітря і поверхні що фарбується є дуже важлива для фінішного ефекту. Не
фарбувати при температурі нижчій ніж +5⁰С.
-Захистіть підлогу і меблі перед початком пофарбування.
- Поверхня повинна бути чиста, суха і обезпилена. Помийте, сполосніть і усуньте старий шар
фарби яка відшаровується. Використовуйте унігрунт перед пофарбуванням.
Фарбування
-Нанесіть 1-2 шари фарби за допомогою валика, пензля або розпилювача.
- Стеля завжди повинна фарбуватись за допомогою валика з великою кількістю фарби (завжди
мокрий валик), щоб уникнути пасів. Завжди фарбуйте стелю в різних напрямках, але фінальний
шар наносьте в напрямку джерела сітла (вікно).
Забруднену поверхню мийте вологою губкою (можна додати невелику кількість миючого
засобу). Ніколи не використовуйте спирту коли чистите пофарбовані або лаковані поверхні.
Технічні дані
Використання
Смола
Блиск
Летючі речовини
Очищення інструменту
Розчинник
Час висихання

Внутрішня
Акрил
Мат
30 гр/л
Вода
Вода
2-3 години , повне 48 год.

Миття
Клас горіння
Клас миття
Термін зберігання
Температура
повітря/поверхні під час
фарбування
Розхід
Нанесення
Тара
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5000 циклів
Не горить
Клас 1 згідноDIN 13300
2 роки на закриту тару
Мінімум +5⁰С

Близько 10 кв.м.
Валик, пезель,розпилювач
0,9л, 2,7л, 9л,

