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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Wysokiej jakości emalia nowej generacji, odpowiednia do zasto-

sowań wewnątrz i na zewnątrz, o niskiej zawartości LZO i niż-

szym poziomie emisji zapachu podczas aplikacji. Może być sto-

sowana na powierzniach drewnianych i metalowych. Tworzy 

gładką warstwę o wysokiej odporności mechanicznej. Zachowuje 

połysk i charakteryzuje się znakomitą odpornością na wodę. Ze 

względu na dużą siłę krycia idealnie nadaje się do renowacji. 

Łatwa aplikacja, bardzo dobry stopień przepływu i właściwości 

poziomowania. Odporna na żółknięcie. Nie zawiera ołowiu ani 

soli chromu. Dostępna w wersji z połyskiem, satynowej i mato-

wej.  

Zaleca się stosowanie Smaltolux Hydro na powierzchniach we-

wnątrz budynków bez dostępu odpowiedniej ilości światła natu-

ralnego. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA                                            

Tekstura 
Połysk: 88-90 jednostek pod kątem 60ο i 78-80 jed-
nostek pod kątem 20ο 
Satyna: 20-30 jednostek pod kątem 60ο 

Mat:      6-7 jednostek pod kątem 60ο 

Ciężar właściwy 
Połysk: 1,21 – 1,29 kg/l (biały). 0,94 - 1,20 kg/l (go-
towy). 
Satyna: 1,33 – 1,38 kg/l (biały) 
Mat: 1,38 -1,42 kg/l (biały) 

Zdolność krycia 16-18 m²/l na warstwę, w zależności od powierzchni. 

Rozcieńczanie 
Do 4% obj. z SMALTOLUX WHITE SPIRIT przy aplika-
cji pędzlem/wałkiem i do 4% obj. z No1 thinner VE-
CHRO przy aplikacji natryskowej. 

Schnięcie 
2-4 godzin bezdotykowo. 

Możliwość nakładania kolej-

nych warstw 

Możliwość nakładania kolejnej warstwy po 16 go-

dzinach od aplikacji lub utwardzenia  pierwszej 

warstwy. Czas mogą ulec wydłużeniu w zimnych i 

mokrych warunkach pogodowych. 

Klasa LZO 
"Farby pokrywające wykończenia wewnętrzne lub 

zewnętrzne wykonane z drewna i metalu" Typ SB. 

Biały: Limit LZO = 300 g/l. b. Maks. LZO produktu 

gotowego do użycia = 295 g/l. Farba zawiera rów-

nież rozpuszczalniki, które nie są traktowane jako 

LZO. Farba zawiera również rozpuszczalniki, 

które nie są traktowane jako LZO. LZO: lotne 

związki organiczne o temperaturze wrzenia < 

250°C. 

Odcienie 
Połysk, Satyna: Biały i tysiące odcieni systemu 

COLOR MOODS VECHRO. 

Połysk: gotowy 

Mat: biało-czarny 

 

       

Smaltolux  
Wysokiej jakości emalia 

 Zdolnośc krycia: 16-18 m²/l    

 Schnięcie: 2 - 4 godziny 

 Rozcieńczenie: 4%  obj.  

z Smaltolux White spirit lub 4% 

objętościowo z Thinner No1  

 Nakładanie kolejnej warstwy: 

16 godzin 

 Opakowanie:  

Biały połysk: 375ml, 750ml, 2,5l, 5l 

Biały satynowy: 750ml, 2,5l , 5l 

Biały mat:  750ml, 2,5l 

 Czarny mat:  750ml 

Aplikacja: Pędzel, wałek, pistolet 

natryskowy 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Wyszlifować powierzchnię papierem ściernym i dobrze ją wyczyścić. W 

przypadku nowych powierzchni drewnianych nałożyć jedną lub dwie war-

stwy VELATOURA SMALTOLUX extra. Na nowych powierzchniach metalo-

wych zalecane jest nałożenie jednej powłoki podkładu antykorozyjnego 

OXIDOL. 

APLIKACJA 

Dobrze wymieszać. Nałożyć jedną lub dwie warstwy SMALTOLUX Extra 

GLOSS. 

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA 

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszce 

lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po 

czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem, wodą i mydłem. 

WARUNKI APLIKACJI 

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki at-

mosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby. 

PRZECHOWYWANIE 

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić 

przed zamarzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

ZNAKOWANIE 

Więcej informacji znajduje się w kartach charakterystyki substancji 

(MSDS). 

BEZPIECZEŃSTWO 

Przeczytać informację znajdujące się na etykiecie na tylnej stronie pro-

duktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez 

poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwaran-

towana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzial-

ności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy 

i zgodnie instrukcjami użytkowania. 

                       

 

 

                     

         

 

 

 

             

   

 

 

 

 

 

Przedstawiciel w Polsce 

www.matchembud.com.pl 

www.matchembud.com.pl
http://www.matchembud.com.pl

