
OPISOPIS Emalia chlorokauczukowa modyfikowana środkami antykorozyjnymi o wysokiej trwałości,
odporna na uszkodzenia mechaniczne. Tworzy elastyczne, dekoracyjno-ochronne powłoki z
połyskiem, odporne na działanie warunków atmosferycznych. Dostępna w szerokiej gamie
kolorów (ponad 13 tysięcy).

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE Produkt jest przeznaczony do malowania powierzchni metalowych, metalowych ocynkowanych
(po uprzednim zagruntowaniu) z wyłączeniem konstrukcji metalowych oraz elementów
betonowych.

WŁAŚCIWOŚCIWŁAŚCIWOŚCI
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Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.



DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE

BazaBaza baza A, baza C

KolorystykaKolorystyka Karty kolorów:Karty kolorów:
Tikkurila Deco Grey, Tikkurila Symphony, Tikkurila Pro Grey.
Kolory z karty Tikkurila Symphony, NCS i RAL. Paleta barw ponad 13 000 odcieni.

Stopień połyskuStopień połysku Wysoki połysk. UWAGA: na stopień połysku może mieć wpływ intensywność
wybranego koloru i grubość powłoki.

WydajnośćWydajność Do 15 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.

OpakowaniaOpakowania baza A: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
baza C: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

RozcieńczalnikRozcieńczalnik Ksylen.

Metody aplikacjiMetody aplikacji Pędzel, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny.
Warunki natrysku pneumatycznego:
- ciśnienie 2,5-3 bar
- dysza 1.8-2 mm
- rozcieńczenie 10-15% obj.
Warunki natrysku hydrodynamicznego: 
- dysza 0,015”
- rozcieńczenie: 10% obj.
- ciśnienie ok. 240 bar

Czas schnięcia (w 23°C,Czas schnięcia (w 23°C,
przy wilgotności względnejprzy wilgotności względnej
powietrza 50%)powietrza 50%)

Pyłosuchość po 4 godz. Suchość dotykowa po 18 godz. Nakładanie kolejnej warstwy
do 3 godz. lub minimum po 7 dniach od poprzedniej aplikacji.

Gęstość (kg/l)Gęstość (kg/l) Baza A - ok. 1,2, Baza C - ok. 1,15

LZOLZO Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 500g/l. Produkt zawiera poniżej
500 g/l LZO.

Warunki przechowywaniaWarunki przechowywania Chronić przez mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w
temperaturze od +5°C do +25°C Dokładnie zamknąć opakowanie w celu ponownego
użycia. Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach
zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Przechowywać i
transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C.
Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.
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Atest higienicznyAtest higieniczny TAK
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INSTRUKCJA APLIKACJIINSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacjiWarunki aplikacji
Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Temperatura
malowanej powierzchni powinna być min. o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Przygotowanie powierzchniPrzygotowanie powierzchni
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche i oczyszczone z kurzu, pyłu i tłuszczu. Ewentualne ślady korozji i
łuszczące się fragmenty starej powłoki malarskiej należy usunąć. Powierzchnie stalowe i konstrukcje metalowe należy
zagruntować alkidową farbą gruntującą do metalu Tikkurila Rostex Super. Ze względu na właściwości antykorozyjne emalii
powierzchnie stalowe użytkowane w środowisku o kategorii korozyjności C1 (PN-EN ISO 12944-2) nie wymagają stosowania
podkładu. Powierzchnie ocynkowane przed gruntowaniem należy zmatowić, następnie zagruntować Tikkurila Rostex Super. Emalię
można nakładać po upływie min. 24 godz. od gruntowania w przypadku użycia Tikkurila Rostex Super.

Nakładanie warstwy nawierzchniowejNakładanie warstwy nawierzchniowej
Przed przystąpieniem do malowania emalię dokładnie wymieszać. Nanosić 2-3 warstwy przy użyciu pędzla, natrysku
pneumatycznego lub hydrodynamicznego. Do natrysku emalię można rozcieńczyć ksylenem do wymaganej lepkości dodając
maksymalnie 25% objętościowych rozcieńczalnika. Wyrób rozcieńczony może być używany wyłącznie na instalacjach, w których
stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych.

Czyszczenie narzędziCzyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu. Narzędzia należy czyścić
ksylenem bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.

Renowacja powierzchniRenowacja powierzchni
Powierzchnie malowane emalią Tikkurila Everal Extra [80] mogą być przemalowane za pomocą tego samego produktu. Patrz:
Przygotowanie podłoża.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓWOCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia. Nie
wprowadzać do kanaliazacji, zbiorników wodnych lub gleby. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z
lokalnymi przepisami.

Wskazówki BHP i PPOŻWskazówki BHP i PPOŻ
Zawiera:Zawiera:  Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu. UWAGA.UWAGA. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco
na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub
narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera kwas neodekanowy, sól
kobaltowa, oksym ketonu etylowo-metylowego oraz estryfikowany polieter alifatyczny z kwasem maleinowym. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Unikać wdychania
mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W przypadku
nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

GHS02 GHS07 GHS08
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