ОТТО ЕМАЛЬ ПФ-115
АЛКІДНА ЕМАЛЬ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА
ЗОВНІШНІХ РОБІТ





висока стійкість до впливу механічних
та атмосферних факторів
відмінна покривна здатність
стійкі та яскраві кольори
глибоко проникає в пористі поверхні

ОТТО ЕМАЛЬ ПФ-115 - емаль призначена для фарбування деревяних поверхонь, заґрунтованих металевих
виробів, а також дерево похідних матеріалів (вікон, дверей, меблів) штукатурки, бетону як всередині, так і
ззовні приміщень.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
умовна в’язкість по віскозиметру типу ВЗ-246 або ВЗ-4 (d = 4 мм), для емалей
густина, найбільша
0
C ступінь 3, найбільше
покривна здатність
вигляд покриття

3

[г/cм ]

від 80 до 120
1,25

[годин] 16
г/м²
100
біле глянцеве

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
основа повинна бути сухою, очищеною від іржі, пилу, жиру і інших забруднень
засмолені та жирні місця промити екстрактивним бензином
на нові дерев’яні поверхні та поверхні з деревопохідних матеріалів рекомендується нанести
ҐРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ TM ŚNIEŻKA
• дерев’яні поверхні, які особливо піддаються впливу атмосферних чинників, перед ґрунтуванням
потрібно додатково захистити БЕЗБАРВНИМ ІМПРЕГНАТОМ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТМ VIDARON
•
нові металеві поверхні заґрунтувати швидко сохнучою АНТИКОРОЗІЙНОЮ ФАРБОЮ
УРЕКОР S ТМ ŚNIEŻKA
• пошкоджені покриття олійних фарб, які погано прилягають до основи, усунути, поверхню
очистити
від іржі та інших забруднень, у разі потреби виїмки зашпаклювати, відкриту основу
заґрунтувати
• якісні старі покриття протерти дрібнозернистим наждачним папером та очистити від пилу
• емаль старанно перемішати
• залежно від потреби розбавити олійно-фталевим або олійно-фталевим (деароматизованим)
розчинником ТМ SNIEZKA до робочої в’язкості
•
•
•

Підготовка
основи

Підготовка
виробу

Нанесення

МЕТОДИ

• фарбувати при температурі основи і навколишнього середовища вище + 10ºC та відносній
вологості
повітря не більше 80% плоским пензлем з м‘яким ворсом, велюровим валиком або методом
розпилення
• наступний шар наносити приблизно через 24 години (низька температура та висока вологість
повітря
продовжує час висихання)
• інструменти після закінчення малярних робіт вимити олійно-фталевим або олійнофталевим(де ароматизованим) розчинником ТМ SNIEZKA
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
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НАНЕСЕННЯ

пензель, валик
пневматичне
розпилення
гідродинамічне
розпилення*

в’язкість фарби
[с]

додавання
розчинника
[%]

торговий вигляд

до 10 %

діаметр
форсунки
пістолета
[мм]
-

25-35

до 20%

торговий вигляд

-

ПЕРІОД ГАРАНТІЇ :
УПАКОВКА:
РОЗХІД:
НАЯВНІ КОЛЬОРИ:

тиск розпилення
[MPa]

рекомендован
а кількість
шарів

-

1-2

1,5-2

0,3-0,5

1-2

0,26

20-21

1-2

12 місяців від дати виготовлення
Металеві банки 0,9 кг, 2,7 кг
2
100-180 г/м при одношаровому нанесенні залежно від виду основи та способу
нанесення
білий, фарбу можна забарвлювати в будь-який колір універсальним пігментним
концентратом COLOREX (до 10% від обʼєму фарби)

ВКАЗІВКИ БГП та ППБ
Виріб негорючий. Не класифікується як небезпечний матеріал. В процесі малярних робіт і після їх закінчення
приміщення потрібно провітрювати до зникнення характерного запаху, після цього воно придатне для
користування. Вироби зберігати в місці, недоступному для дітей. Виріб водорозчинний, берегти від
замерзання та сонячних променів. Температура зберігання від +5ºС до +30ºС.
ПРИМІТКА
Інформація, що міститься в карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального
використання виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови
застосування залишаються поза його контролем. Будь-яке втручання у склад продукції неприпустиме і може
істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У випадку поєднання з продукцією інших виробників ми не
несемо жодної відповідальності. Викладена вище інформація була надана добросовісно, відповідно до дійсного
стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Виробник
ТзОВ «Снєжка-Україна»,
81000, Україна, Львівська обл., м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а
Приймальня: тел.: (03259) 78150, 78151, факс: (03259) 60120,
Відділ збуту: тел.: (03259) 60152
www.acrylputz.com.ua
Виготовлено за технологією та ліцензією
АТ «Фабрика Фарб і Лаків Śnieżka», Любзина 34а, Польща

