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CECHY OGÓLNE 

Specjalny produkt jednoskładnikowy, poliuretanowy, hybry-

dowy, akrylowy, wodorozcieńczalny produkt odpowiedni do ma-

lowania chodników, posadzek betonowych i powierzchni alka-

licznych. Ze względu na swój specjalny skład nadaje się do pod-

łóg wewnętrznych i zewnętrznych o niewielkich obciążeniach 

mechanicznych. Posiada bardzo dobrą przyczepność i odporność 

na chemikalia. Zapewnia doskonałe krycie, łatwość aplikacji, od-

porność na ścieranie i wysoką odporność na zewnętrzne warunki 

atmosferyczne. 

Specyfikacja techniczna                                             

 

Postać Satyna 

Ciężar właściwy 1,23 ± 0,02 kg/lt. 

Wydajnosć 12–14 m² /lt na odpowiednio  

przygotowaną powierzchnię 

Rozcieńczenie 
8-10% objętości z wodą do zastosowania pędzlem 
lub wałkiem. Do zastosowania pistoletem sugeru-
jemy rozcieńczenie w proporcji 15% z wodą 

Czas schnięcia: 
Produkt suchy w kontakcie po  ½-1 godziny. 

Ponowne malowanie: 
Minimum 506 godzin po pierwszym zastosowaniu 

produktu. Powyższy czas wydłuża się w zimnych i 

wilgotnych warunkach. 

VOC class 
“Specjalna powłoka elementu podłogowego”. 

Typ: Y. Wartość graniczna VOC = 140gr/lt. Mak-

symalna zawartość VOC w produkcie gotowym do 

użycia = 60gr/lt. VOC ή WTO: organiczne lotne 

związki organiczne < 250°C. 

Możliwość chodzenia 
4-8 godzin od aplikacji w zależności od warunków 

atmosferycznych. 

Zmywalność 
Co najmniej 3-4 tygodnie po aplikacji przy użyciu 

łagodnych środków czyszczących. Nie używaj 

wody pod ciśnieniem. 

Odcień 
Dostępne w kolorze białym, RAL 7040 i RAL 7035. 

 

Dulisol Hydro 

Hybrydowa akrylowa farba 

jednoskładnikowa, 

wodorozcieńczalna, 

poliuretanowa do podłóg 

 Wydajność: 12 - 14  m²/lt    

 Czas schnięcia: ½ - 1 godzina 

 Proporcje rozcieńczenia: do 

10% z wodą Stosowanie pistoletu do 

malowania - do 15% 

 Ponowne malowanie: po 5 - 6 

godzinach 

 Opakowanie: 750ml, 2,5lt 

 

 Zastosowanie: Pędzel, wałek, pistolet 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Aby zapewnić odpowiednią przyczepność farby, pomalowaną powierzch-

nię, należy JĄ oczyścić z kurzu, smarów, olejów, złuszczonych starych 

farb, luźnych kawałków itp. 

ZASTOSOWANIE 

Dobrze wymieszać przed użyciem. Na suchą i czystą powierzchnię nałożyć 

dwie warstwy DULISOL HYDRO za pomocą wałka, pędzla lub pistoletu na-

tryskowego w odpowiedniej proporcji rozcieńczenia. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Podczas pracy narzędzia należy trzymać „mokre” w zbiorniku lub w na-

czyniu z farbą. Wyżymać dobrze farbę z narzędzi z powrotem do pudełka 

i natychmiast wyczyścić je ciepłą wodą z mydłem. Jeśli farba wyschnie, 

można ją usunąć tylko z silnymi detergentami. Nie wylewaj płynów myją-

cych do wód poziomych. 

WARUNKI STOSOWANIA 

Temperatura w pomieszczeniu 8 - 30 ° C i wilgotność względna niższa niż 

80%. Niekorzystne warunki podczas aplikacji mogą wpłynąć na ostateczne 

właściwości farby. 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić materiał przed mrozem i 

słońcem. Po zastosowaniu zamknąć szczelnie pojemnik. Odzyskajcie nad-

miar farby do ponownego użycia. Ponowne użycie farby może w rzeczywi-

stym stopniu zminimalizować wpływ produktu na środowisko. 

UWAGI 

Szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w kar-

cie charakterystyki (MSDS).  

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

Przeczytaj etykietę przed użyciem. Przechowywać z dala od dzieci. 

 

 

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej etykiecie technicznej oparte są na zatwierdzonych badaniach laborato-

ryjnych oraz wynikach wiedzy i doświadczeniu pracowników naukowych firmy. Jakość produktu gwarantuje firma, zgodnie 

z wymaganiami norm ISO 9001,14001 oraz EMAS. Jako producenci nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody po-

wstałe w przypadku, gdy produkt nie był używany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją użytkowania. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel w Polsce 

www.matchembud.com.pl 

www.matchembud.com.pl

