27.12.2017 – wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne

LICO MIX

W EKO

Biała farba wewnętrzna
Zastosowanie
Biała farba wewnętrzna Lico Mix W EKO przeznaczona jest do wewnętrznych wymalowań dekoracyjno-ochronnych ścian i sufitów
w pomieszczeniach mieszkalnych, publicznych, przemysłowych itp. Stosuje się ją na wszystkie podłoża mineralne takie jak beton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, pro-monta, itp. Można ją stosować
do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych.
Sposób użycia
Przed użyciem farbę należy wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Aplikację wykonywać przy użyciu pędzla (małe
powierzchnie), wałka lub natrysku; cienką, równomierną warstwą bez zacieków. Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być
suche, mocne (nie osypliwe), pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego i biologicznego. Wszystkie
budzące wątpliwość podłoża należy oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, nie związanego tynku itp. Ubytki powierzchni
przeznaczonej do malowania uzupełnić. Powierzchnie o zwiększonej chłonności należy zagruntować emulsją gruntującą Lico Grunt
Uniwersalny. W przypadku nowych tynków cementowych i cementowo-wapiennych można je malować po min 28 dniach od ich
położenia.
Zużycie
Zużycie farby zależy od sposobu nakładania farby, rodzaju i chłonności podłoża oraz temperatury otoczenia. Średnia wydajność to
około 0,1 l/m² dla jednokrotnej aplikacji.
Przechowywanie
Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze
powyżej +5ºC.
Uwagi
Przed nanoszeniem farby osłonić powierzchnie nie przeznaczone do malowania. Farbę można aplikować jedno lub wielokrotnie.
Aplikację następnej warstwy farby przeprowadzać po wyschnięciu poprzedniej, metodą na krzyż; nakładając poszczególne warstwy
farby w innym kierunku oraz mokre na mokre, planując roboty na kolejnych powierzchniach w jednym ciągu. Farbę można
rozcieńczyć wodą w ilości do max 5%. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć je do zaniku
charakterystycznego zapachu. Wyrób nie zawiera związków szkodliwych dla zdrowia. Nie mieszać z innymi materiałami. Chronić
przed bezpośrednim światłem słonecznym. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. W przypadku kontaktu z okiem
przemyć je obficie wodą i jeśli to konieczne zasięgnąć porady lekarza. Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie
optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki
wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpującą informację na temat stosowania
wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze
służbą techniczną producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej. Dokładne informacje o
produkcie zawiera karta techniczna.
Dane techniczne
Wydajność:
~ 0,1 l/m² dla jednokrotnej aplikacji
Temperatura stosowania:
od +8ºC do +30ºC
Czas schnięcia warstwy:
~ 2 godziny
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE kat. A/a/WB: od 01.01.2010r - 30 g/l
Maksymalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku: 30 g/l
Wyrób zgodny z normą:
PN-C-81914:2002 Rodzaj III – farba odporna na tarcie na sucho
Posiada atest higieniczny
Opakowania:
2,5 , 5 , 10 l
Palety odpowiednio:
335, 684, 502 kg
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