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

Emalia poliwinylowa oparta jest na chemoodpornej żywicy poliwinylowej szczególnie rekomendowanej
do zabezpieczania powierzchni ocynkowanych. Tworzy elastyczne, szybkoschnące, półmatowe powłoki o
doskonałej przyczepności do podłoża, odporne za zewnętrzne warunki korozyjne.
Emalia poliwinylowa przeznaczona jest do bezpośredniego malowania konstrukcji i blach ocynkowanych
(dachy, bramy, ogrodzenia) w celu ochrony przed korozją i w celu dekoracyjnym. Służy do zabezpieczenia
powierzchni stalowych i z aluminium oraz elementów budowlanych z drewna, tynku, betonu. Do renowacji blach trapezowych i starych powłok malarskich.

FARBY POLIWINYLOWE:
Wydajność: ok. 10m²/l przy jednokrotnym malowaniu
Stopień połysku: półmat
Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
Ilość warstw: 2-3
Zastosowanie: produkt przeznaczony do bezpośredniego malowania konstrukcji i blach ocynkowanych
(dachy, bramy, ogrodzenia) w celu ochrony przed korozją i w celu dekoracyjnym. Służy do zabezpieczania
powierzchni stalowych i z aluminium oraz elementów budowlanych z drewna, tynku, betonu. Do renowacji blach trapezowych i starych powłok malarskich.
Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny (w razie potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do farb poliwinylowych firmy ANSER).
Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L, 20L
Kolory: czerwony tlenkowy, popielaty, niebieski, zielony ciemny, czarny, wiśniowy, grafit.

RUSTIKAL do malowania dekoracyjnego:
Zastosowanie: bezpośrednio na powierzchnie stalowe, stalowe ocynkowanie i żeliwne. Zalecana do
malowania bram, ogrodzeń i galanterii z kutej stali. Tworzy półmatową powłokę elastyczną, dobrze
przyczepną do podłoża. Metaliczny połysk nadaje powierzchni strukturę wypiaskowanego metalu. Posiada wysoką odporność na czynniki atmosferyczne.
Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L, 20L
Kolory: grafit, czarny.
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