ТЕХНІЧНА КАРТА

INNENFARBE ELF
D 2131

Інформація про продукт
Опис продукту
Застосування

Водорозчинна матова фарба для внутрішніх робіт
Високо-укривиста матова внутрішня фарба для стін і стелі, пофарбування на поверхнях,
таких як штукатурка, бетон, шпалери і інших міцних основах.
Характеристика:
•
мінімальна емісія
•
без розчинників і пластифікаторів
запобігає потьмянінню поверхні, т.зв. ефекту "запотівання".
•
•
емісія класу А + (максимально можливе значення
відповідно до Регламенту (F) для маркування продуктів для будівництва
•
матова, з високим ступенем укриття
•
здатність до дифузії
•
високопродуктивна
•
з оптимальними технологічними властивостями
Характеристика зг. DIN EN 13300:
•
Стійкість до вологого стирання: клас 3
•
Укривистість: Клас 2, 7 м² / л
•
Глянець: матова
•
Максимальний розмір зерна: дрібний

Нанесення
Основа

Відповідні основи повинні бути сухими, твердими, чистими і стійкими. VOB частина С, DIN
18 363, п. 3, примітка. Вбираючі підкладки заґрунтувати з HAERING® Tiefengrund -ELF.
Деревостружкові або рельєфні шпалери:
Фарбувати без попередньої обробки .
Нестійкі, погано приклеєні шпалери:
Повністю видалити, вимити залишки клею, загрунтувати HAERING® Tiefengrund -ELF-.
Гіпсокартонні плити:
Задирки зачистити, перевірте основу щодо належного рівня якості. Заґрунтувати
гіпсокартон з HAERING® Tiefengrund -ELF- (1: 1, розбавлений водою). (BFS листку с. 12 )
Поверхні уражені цвіллю
®
®
Очистити за допомогою води, дати висохнути, нанести HAERING Dekolor
schimmelhemmend ELF .
Поверхні забруднені нікотином, кіптявою, наявні жирні і водяні плями :
®
Застосувати HAERING ISO-TOPP .

Нанесення

Перед використанням добре перемішати. Нанести насичений, рівномірний шар фарби,
в нерозведеному вигляді або з макс. 5 % розбавлений водою. При пофарбуванні
контрастних підстав, нанести додатковий ґрунтувальний шар, з приблизно 5%
розведенням водою.
Пензлем, валиком, розпиленням (безповітряний). Не застосовувати при температурах нижче + 5 ° С

Спосіб нанесення
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Технічні дані
Склад продукту

Полімерна дисперсія, диоксид титану, карбонат кальцію, тальк, вода,
добавки, консерванти (benzisothiazolinon).

Характеристика зг.
DIN EN 13300

Стійкість до вологого стирання: клас 3
Укривистість: Клас 2, 7 м² / л
Глянець: матовий
Максимальний розмір зерна: дрібний

Густина

бл. 1,6 г/cм³

Колір

білий

Упакування

2,5 л, 5 л, 10 л, 15 л в білому кольорі і База 3

Тонування

На колорстудії HAERAMIX System або макс. 10 % HAERING®- Vollton- und Abtönfarben.

Інструменти

Пензлем, валиком, розпиленням (безповітряний)

Розведення

макс.. 5 - 10 % води

Робоча температура

Під час нанесення і сушіння температура повітря, фарби і підґрунтя не
повинна опускатися нижче + 5 ° С

Витрати

Приблизно 140 мл / м² на один шар і, в залежності від основи, з виходом 7 м² / л

Час висихання

Приблизно 12 год. при 20 ° C і 50% відн. вологості

Очищення інструментів

Відразу ж після використання, промити чистою водою .

Зберігання
Інформація про
транспортування
_________________________
Код продукту
EU-граничний показник
для даного продукту

В сухому, прохолодному, але не на морозі місці.
Термін зберігання в невідкритої оригінальній упаковці 12 місяців.
безпечно зг. норм ADR
___________________________________________________________________________________
M – DF01
Kaт. (A/a): 30г/л (2010)
Даний продукт містить < 1 г/л VOC

Маркування /
Безпека

Включає в себе 1,2-бензізотіазол-3 (2Н) -вона. Може викликати алергічні реакції.

Утилізація

Тільки порожні контейнери перед утилізацією. Матеріал можна утилізувати як побутові
відходи в сухому виді, залишки рідкого продукту - в пункти збору старих фарб

Наші рекомендації для користувачів, які ми надаємо в підтримку покупця / виконавця, засновані на нашому досвіді, відповідають
сучасному рівню знань в науці і практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили і ніяких інших зобов'язань за
договором купівлі-продажу. Ми звільняємо покупця від тестування наших продуктів на предмет їх придатності для
передбачуваного використання. Загальні правила будівельних технологій повинні бути дотримані. Ми залишаємо за собою право
внесення змін, в інтересах технічного прогресу і поліпшення продукту. Ця технічна інформація замінює всі попередні видання.
стенд 23.09.2015
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