Akrylátová barva

FAST F-AW
Akrylátová barva pro vnitřní použití

POUŽITÍ
FAST F-AW je akrylátová barva určená pro nátěry omítek cementových,
vápenocementových, tenkovrstvých minerálních a disperzních omítek a také
podklady z betonu, sádry, sádrokartonových a azbestocementových desek. Je
určena pro vnitřní použití.

VLASTNOSTI
FAST F-AW je ekologická barva vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice s příměsí
minerálních přísad a pigmentů. Má vynikající krycí vlastnosti, je matná a
omyvatelná. Nátěr této barvy je paropropustný a slabě vůni. V místnosti zajišťuje
příjemné mikroklima. Lze ji barvit na požadovanou barvu podle FAST COLOR
SYSTEM. Dostupná rovněž jako FAST F-AW EXTRA BÍLÁ, která je charakteristická
sněhově bílou barvou a určena pro nátěry stěn a stropů ( není určena
k probarvení).

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být čistý, suchý, zbavený všech nečistot (mastnot, prachu, atd.).
Veškeré nerovnosti, praskliny a spáry musí být řádně vyspraveny. Barvu nanášejte
na pevný a souvislý podklad. Povrch určený k nátěru je nutné důkladně zbavit
prachu a poté omýt vodou. Stěny na bázi křídy a odpadávající omítky omyjte vodou
a následně naneste hluboko penetrující koncentrát FAST GRUNT G.
Sádrokartonové desky a nasákavé podklady na bázi sádry nebo dolomitu je nutné
penetrovat přípravkem FAST GRUNT U.
Barvu nanášíme na podklady:
- omítky cementové a vápenocementové (po uplynutí minimálně 28 dnů a vlhkosti
nepřesahující 4%) penetrované FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U
- beton (po uplynutí minimálně 28 dnů a vlhkosti nepřesahující 4%) penetrované
FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U
- sádrové podklady (vlhkost méně než 1 %) penetrované FAST GRUNT G nebo
FAST GRUNT U

TECHNICKÉ ÚDAJE
Základ:

Hustota:
Doba zasychání:
Použití povrchu:
Teplota povrchu a okolí:
Obsah prchavých organ. látek:
Odolnost na mokré drhnutí:

disperze akrylátové pryskyřice s
příměsí přísad a pigmentů

cca 1,5 kg/dm3
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cca 2 hodiny
po 24 hodinách
od +5°C do +25°C
méně než 30 g/l
Typ I podle PN-C-91814:2002

NORMY
PŘÍPRAVA A UŽITÍ
Před použitím obsah balení důkladně promíchejte. Na šedé a tmavé podklady
naneste před malováním bílou barvu FAST F-AW. Tmavé odstíny barvy FAST F-AW
neřeďte vodou, jelikož barva je již stabilizovaná proti „šmouhám“. Barvu nanášejte
ve dvou vrstvách válečkem, nástřikem, popřípadě štětcem. Během aplikace barvy a
v době jejího zasychání by se teplota okolí měla pohybovat od +5°C do +25°C.
Doba zasychání je cca 2 hodiny. Další vrstvy doporučujeme nanášet po uplynutí
nejméně 4 hodin. Dodržujte technologii nátěru nástěnnými barvami.
Pro docílení stejného odstínu barvy na celé ploše používejte výrobky
z jedné výrobní série nebo obsah plastových věder vzájemně promíchejte
ve větší nádobě.

SPOTŘEBA

Vyrobeno v souladu s: PN-C-81914:2002 a také PN-EN 13300:2002.
Aktuální hygienický atest.

UPOZORNĚNÍ
Doporučený a v technickém návodu uvedený rozsah použití výrobku nezbavuje
uživatele povinnosti vykonávat práci v souladu se zásadami platnými ve stavebnictví
a zásadami BOZP. P.W. FAST garantuje kvalitu výrobku a je za ni zodpovědný,
nemá však vliv na způsob jeho užití a podmínky, v jakých byl uplatněn.
Veškeré technické údaje byly měřeny v běžných podmínkách, to znamená při
teplotě +20ºC a vlhkosti vzduchu 60%. V případě podmínek odlišných než jsou
uvedené, mohou některé parametry podléhat změnám (mohou se zmenšit nebo
zvětšit).
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Cca 0,06-0,12 l/m na jednu vrstvu, v závislosti na savosti a poréznosti
podkladu.

SKLADOVÁNÍ
Uchovávat a převážet ve výrobcem uzavřeném původním balení při teplotě od
+5°C do +25°C.

BALENÍ
Plastové kbelíky 4 l a 10 l.
Paleta: 512 kg v plastových kbelících 4 l (80 kusů)
704 kg v plastových kbelících 10l (44 kusů)

VAROVÁNÍ
Je třeba vyhýbat se bezprostřednímu kontaktu s kůží a chránit oči. V případě
styku s očima jeihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
V případě styku s kůží ji ihned omyjte dostatečným množstvím vody.
Uchovávejte mimo dosah dětí
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