OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Nowa generacja farb podkładowych na bazie specjalnych żywic
alkidowych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych o niskiej zawartości LZO i słabszym zapachu podczas aplikacji. Mogą
być stosowane na powierzchniach drewnianych i płytach MDF.
Dzięki swojemu specjalnemu składowi zapewniają dobre wypełnienie, łatwą aplikację i świetne rozprowadzanie za pomocą
pędzla, doskonałe krycie, łatwe szlifowanie i możliwość szybkiego ponownego nałożenia kolejnej warstwy.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Smaltolux
Velatoura
Podkład do powierzchni
drewnianych

Tekstura

Płaska, połysk 8-10 jednostek pod kątem 60°.

Ciężar właściwy 1,50 – 1,53 kg/l.

Zdolność krycia

14 -18 m²/l na warstwę.

Zdolność krycia: 14-18 m²/l

Schnięcie: 1 - 2 godziny

Rozcieńczanie: 4% obj. z
White Spirit przy aplikacji
pędzlem/wałkiem lub do 4% obj. z
Thinner No1 przy aplikacji pistoletem
natryskowym

Rozcieńczanie

Schnięcie

Do 4% obj. z SMALTOLUX WHITE SPIRIT przy
aplikacji pędzlem/wałkiem i do 4% obj. z No1
thinner VECHRO przy aplikacji natryskowej.
1 - 2 godziny bezdotykowo
Po 6-10 godzinach od aplikacji lub po utwar-

Możliwość nakładania
kolejdzeniu pierwszej warstwy. Czas mogą ulec
nych warstw
wydłużeniu w zimnych i mokrych warunkach
pogodowych.

Klasa LZO
Czas nakładania kolejnej
powłoki: 6 - 10 hours

Opakowanie: 750ml , 2,5l. 5l

Odcienie

"Farby pokrywające wykończenia wewnętrzne lub zewnętrzne wykonane z
drewna i metalu" Typ SB. Limit LZO = 300
g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia
= 290 g/l. Farba zawiera również rozpuszczalniki, które nie są traktowane jako LZO.
Spełnia wymagania przepisów WE po 2011
roku. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C.
Biały. Barwienie na odcienie inne niż biały i
pastelowe tylko z wykorzystaniem systemu
COLOR MOODS VECHRO.

Aplikacja: Pędzel, wałek, pistolet
natryskowy
VECHRO S.A.
Siedziba główna: Liosion Ave. ATENY, kod pocztowy: 111 45
Telefon: (+30) 210-4816101
www.vechro.pl
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Oczyścić powierzchnię z kurzu, oleju, farb, wilgoci. Dobrze przeszlifować
papierem ściernym.

NARZĘDZIA DO APLIKACJI
Pędzel, wałek, pistolet natryskowy.

APLIKACJA
Dobrze wymieszać. Nałożyć jedną lub dwie warstwy VELATOURA SMALTOLUX extra. W celu zapewnienia lepszej ochrony powierzchnie zagruntowane pomalować odpowiednią farbą nawierzchniową, np. SMALTOLUX
extra lub dowolną farbą emaliową VECHRO.

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 atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarznięciem i wystawieniem na działanie promieni słonecznych. Zamknąć szczelnie puszkę
po aplikacji, aby zachować dobry stan produktu. Odzyskać nieużytą farbę
w celu ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie
ograniczyć wpływ środowiskowy cyklu życia produktu.

ZNAKOWANIE
Więcej informacji znajduje się w kartach charakterystyki substancji
(MSDS).

BEZPIECZEŃSTWO
Przeczytać informację znajdujące się na etykiecie na tylnej stronie produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Przedstawiciel w Polsce
www.matchembud.com.pl

VECHRO S.A.
Siedziba główna: Liosion Ave. ATENY, kod pocztowy: 111 45
Telefon: (+30) 210-4816101
www.vechro.pl

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 gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy
i zgodnie instrukcjami użytkowania.
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