Keramická latexová barva

®

FAST ARCHITECT 300
Keramická latexová barva odolná vůči skvrnám a proti oděru
POUŽITÍ
Určeno pro malování vnitřních stěn a stropů. Může být použit
na všechny typy minerálních podkladů, jako je cement, vápno, sádrové
omítky, sádrokartony, tapety, včetně skleněných vláken, potažené povrchy
povlakem na bázi polymerní disperze. Díky svým jedinečným vlastnostem
je vhodný pro silné nátěry povrchů často namáhaných a vyžadující časté
mytí. Ideální pro veřejné technické místnosti, zdravotnická zařízení, hotely,
školky, potravinářské podniky a soukromé byty, včetně dětských pokojů.

VLASTNOSTI
ARCHITECT 300 je keramická latexová barva odolná vůči skvrnám
s nejvyšší odolností proti oděru, omyvatelností a vynikající přilnavost
k minerálním podkladům. Inovativní receptura s použitím keramických plniv
vytváří velmi odolný povlak saténový nebo matný povrch. Produkt je vyvíjen
na základě nejkvalitnějších surovin, aby vaše barva zůstala zachována a
v průběhu let se nezměnila. Produkt při stříkání nestříká. Barva je
k dispozici v široké škále barev podle FAST COLOR SYSTÉM.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Povrch musí být suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Lesklý povrch
by měl být před malováním zdrsněn. Opravte / vyplňte všechny vady a
nedokonalosti povrchu a před malováním je napenetrujte. Odstraňte starou
odlupující se barvu, poté napenetrujte přípravkem FAST GRUNT G .
Nikotinové a olejové skvrny natřete barvou FAST ISOPRO. Čerstvé omítky,
nátěry a sádrokartonové desky by měly být před nátěrem opatřeny
základním nátěrem FAST GRUNT U.
Rovněž je nutné předem napenetrovat další sypké, savé podklady. Barvu
lze použít na následující podklady: cement a vápenno-vápenné omítky
(minimálně po 28 dnech od data provedení a vlhkost ne vyšší než 4%) Fast
Grunt U nebo Fast Grunt F.
beton se základním nátěrem (po více než 28 dnech od provedení a vlhkost
ne vyšší než 4%) Fast Grunt U nebo Fast Grunt F.
sádrové podklady (vlhkost pod 1%) opatřeny základním nátěrem Fast Grunt
U nebo Fast Grunt F.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
Promíchejte obsah balení, abyste zajistili jednotnost produktu. Neřeďte
vodou. Nenatírejte v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu. Aplikujte, když je
teplota prostředí a natíraného povrchu mezi + 10 ° C a + 25 ° C. Při nákupu
více než jedno balení stejné barvy, smíchejte obsah balení, aby byla barva
jednotná. V případě barev v systému označeno jako špatně krycí a
intenzivní, použijte penetraci FAST GRUNT F podobné barvy. Pokud si
myslíte, že produkt nestačí na dokončení práce, ukončete na rohu nebo
na obrysy natíraného povrchu aplikujte produkt pomocí vhodného válečku,
štětce nebo spreje.Chcete-li dosáhnout maximálního efektu při malování
hladkých povrchů, použijte válečky s hromadou mikrovláken s výškou
štětiny od 8-12 mm. Důkladně namalujte, rovnoměrně naneste podobné
množství produktu na konkrétní povrch stěny a dokončete s plynulým
svislým pohybem v jednom směru. Barva by měla být nanášena ve dvou
vrstvách. Poté naneste další vrstvu nejdříve za 2 hodiny. Během malování a
sušení produktu se ujistěte, že je místnost řádně větraná.
Parametry bezvzduchového stříkání založené na zařízení WAGNER ProSpray 3.23 : průměr trysky 517-519,
tlak 190-220 bar, síťový ﬁltr 50, ředění max. až 2% s první vrstvou.
PO MALOVANÍ: Než budete pokračovat, odstraňte z malířských nástrojů
(váleček, štětec) co nejvíce barvy. Umyjte v teplé vodě se saponátem.
Rozlité barvy ihned otřete vlhkým hadříkem.

FAST CZ s.r.o.

Návod k ošetřování nátěru:
Plné funkční vlastnosti (odolnost proti oděru / omyvatelnost) získá nátěr po
úplném vytvrzení, tj. po 28 dnech od ukončení malířské práce. Čištění
latexových natřených povrchů by mělo být prováděno hadříkem, houbičkou
nebo měkkým hadříkem, kartáče namočené ve vodě nebo v čisticím
prostředku bez obsahu alkoholu, např. saponát na mytí nádobí nebo
mýdlo. Tato metoda umožňuje odstranění skvrn z barvy bez rizika
lesku nebo oděru povlaku. K odstranění nečistot nepoužívejte prostředky
obsahující chlór nebo bělidla, která mohou pigmenty obsažené v barvě
odbarvit. Během čištění se vyvarujte nadměrné síly a příliš dlouhého tření,
které by mohlo poškodit povlak.
POZOR !
Mějte na paměti, že výrobce zajišťuje odolnost barvy ARCHITECT 300
skvrn na hladkých površích. Barva nepřijímá skvrny po kečupu, pastelkách,
rtěnkách, kávě, čaji nebo víně, pokud jsou skvrny odstraněny do 15 minut.
Odstranění skvrn / nečistot z drsných nerovných povrchů může být obtížné.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Jednotka

litr

Báze

disperzní polymerová
s přidáním minerálních
plnidel a pigmentů

Hustota

około 1,4 kg/dm3

Doba schnutí jedné vrstvy

około 2 hodin

Počet vrstev

2

Teplota podkladu a okolí

od +10 st. C
do +25 st. C

Odolnost proti oděru
za mokra

Třída 1

Spotřeba

v závislosti na typu podkladu
cca 0.07 do 0.12 l / m²
jedna vrstva

Balení

kbelík 2,7 l
kbelík 4,7 l
kbelík 10 l
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FAST ARCHITECT 300
Keramická latexová barva odolná vůči skvrnám a proti oděru
SKLADOVÁNÍ
Skladujte produkt v těsně uzavřené nádobě. Nepoužitou barvu řádně zlikvidujte. Zkontrolujte ve svém okolí, zda je zde sběrné místo pro
likvidaci barev. Nevylévejte do kanalizace. Barva by měla být skladována a přepravujte v těsně uzavřeném původním obalu při teplotách od +
5 ° C do + 25 ° C.

POZOR
Rozsah použití výrobku doporučený a speciﬁkovaný v kartě nebo způsob jeho provedení nezbavuje dodavatele provedení prací v souladu
s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví. FAST CZ s.r.o. zaručuje a odpovídá za kvalitu produktu, ale nemá žádný vliv na způsob jeho použití
a podmínky, za kterých byl použit.
Všechny technické údaje byly měřeny za normálních podmínek, tj. teplota + 20 ° C, vlhkost vzduchu 60%. Pro ostatní než výše uvedené,
může se doba schnutí změnit, tj. prodloužit nebo zkrátit.
Tato karta nahrazuje všechny předchozí verze.

VAROVÁNÍ
Při práci se vyvarujte přímého kontaktu s pokožkou a chraňte oči. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množství vody a
vyhledejte lékaře. Znečištěnou pokožku okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Udržujte mimo dosah dětí.

NORMY
Vyrobeno v souladu s: PN-EN 13300: 2002.
Má platné hygienické osvědčení.
Limit obsahu VOC (kat. A / a / FW): 30 g / l (2010).
Produkt obsahuje max. 1,0 g / l VOC.
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