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FARBA PODKŁADOWA
ANTYKOROZYJNA

Kolory przedstawione w ulotce mają charakter poglądowy.
W celu dokładnego ustalenia kolorów prosimy o kontakt z punktami sprzedaży.

Emalia ftalowa jest produktem opartym na bazie żywicy alkidowej. Tworzy gładkie powłoki z połyskiem o
wysokich wartościach dekoracyjnych, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Nie zawiera
szkodliwych dla zdrowia związków chromu i ołowiu.
Emalia ftalowa przeznaczona jest do malowania przedmiotów drewnianych, drewnopochodnych, wykonanych z metalu i innych tworzyw wcześniej zagruntowanych oraz do malowania powierzchni tynków
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w celu uzyskania efektów ochronnych i dekoracyjnych.

EMALIE FTALOWE:
Wydajność: ok 14 m²/L przy jednokrotnym malowaniu
Czas schnięcia w temperaturze 20 ºC
Stopień I - max 12 godz.
Stopień II - max 24 godz.
Czas całkowitego utwardzenia powłoki: 3 dni
Stopień połysku: błysk
Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
Ilość warstw: 2-3
Zastosowanie: do malowania przedmiotów drewnianych, drewno podobnych i uprzednio zagruntowanych farbą podkładową firmy ANSER przedmiotów wykonanych z metalu oraz do malowania powierzchni
tynków i betonów wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń w celu uzyskania efektów ochronnych i dekoracyjnych.
Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny (w razie potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem ftalowym firmy ANSER).
Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L, 20L
Kolory: biały, kremowy, cytrynowy, żółty, piaskowy, orzech jasny, mahoń, brąz, groszek, zielony, błękit,
niebieski ciemny, pomarańcz, czerwony, popiel, popiel jasny, szary, szary ciemny, czarny.

FARBA PODKŁADOWA:
Zastosowanie: do pierwszego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, żeliwnych
oraz metalowych pod emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane oraz chlorokauczukowe. Do stosowania na
zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L, 20L.
Kolory: czerwony tlenkowy, czarny.
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