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Specyfikacje Techniczne: 
Pojemność 500 ml 

Pakowanie zbiorcze 12 szt. 

Wygląd 
Ocynkowana puszka zawierająca płyn pod 
ciśnieniem - aerozol 

Charakterystyka chemiczna Szybkoschnąca farba akrylowa  

Kolor Biały 

Zapach Charakterystyczny dla rozpuszczalnika 

Gęstość względna / 20°C 0,77 ÷ 0,81 g/ml Primer e Antirust 

Temperatura zapłonu   Poniżej 0° C,  skrajnie łatwopalny 

Informacje na spodzie puszki 
Kod kreskowy, Data produkcji, Nazwa 
produktu 

Ciśnienie w 20°C 5,5 ± 0,5 bar 

Lepkość w skali Ford‘a    od 13’’ do 18’’ 

Masa sucha   46% (w suchej warstwie) 

Połysk   5 do 10 Gloss (Glossmeter angle 60°) 

Grubość 1 warstwy   13-24 Mikronów 

Grubość 3 warstw   36-40 Mikronów 

Odporność termiczna -10°C / +130°C (chwilowa 150° C) 

Czas wysychania /20°C 
Pyłosuchość: 8-10 minut 
Na dotyk: 30 minut 
Całkowicie: 22 h 

PODKŁAD NA ZACIEKI I PLAMY - Podkład uszczelniający mocno kryjący, do stosowania na ścianach i sufitach. Pokrywa 
uporczywe plamy wnikając głęboko pod powierzchnię i tworząc uszczelnienie zapobiegające powstawaniu  nowych plam. 
Doskonale sprawdza się w kryciu plam po zaciekach, sadzy, dymie tytoniowym, pleśni oraz innych zabrudzeniach. Pokrycie 
szczególnie uporczywych plam może wymagać ponownej aplikacji produktu. Produkt rozpylać w odległości 20-30 cm. 
Wysycha w 5-8 minut przy temperaturze 20°C. 

Podkład na zacieki i plamy 500 ml (V500COPRI) 

Produkt objęty dyrektywą LZO. 
Podkategoria: Wykończenia specjalne 
Wartość dopuszczalna LZO: 840 g/l 

Identyfikacja zagrożeń 
 
 H222 

 
Skrajnie łatwopalny aerozol. 

 H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. 
 H319 Działa drażniąco na oczy. 
 H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
  

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
 
Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 00C. Po pierwszym użyciu, 
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.. 
 
Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet 
względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania. 

SPOSÓB UŻYCIA: Oczyścić i osuszyć powierzchnię. Wstrząsać prze około minutę, dopóki kulki wewnątrz puszki nie będą poruszały się 
płynnie. Zaleca się potrząsnąć puszką  w przerwach między malowaniem. Zrobić próbny natrysk w miejscu małowidoczym celem 
sprawdzenia kompatybilności z podłożem. Nałożyć pierwszą warstwę w celu zapewnienie przyczepności oraz zmniejszenia możliwości 
powstawania zacieków. Nanosić z odległości ok. 20 cm; Po kilku minutach nanieść drugą oraz trzecią warstwę. Pozostawić do 
wyschnięcia;  Po użyciu odwrócić puszkę do góry dnem i nacisnąć dyszę przez 2-3 celem oczyszczenia zaworu. Produkt szczególnie 
nadaje się do białych ścian. 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 


