DEMANDIT METALLIC

DS.PL.04.54.05

Akrylowa farba elewacyjna nadająca metaliczny wygląd.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie aplikacji
farby Demandit Metallic i przez następne 24 godziny nie może być niższa niż +10˚C
i wyższa niż +25˚C. W trakcie i po zakończeniu prac, aż do całkowitego wyschnięcia,
należy chronić farbę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr,
opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgła, itp.). Farby Demandit Metallic
nie wolno stosować na poziomych powierzchniach nieosłoniętych przed deszczem.
Farby nie można stosować poniżej poziomu terenu. Zalecamy myć wodą narzędzia
bezpośrednio po zakończeniu aplikacji
OGÓLNE ZASTOSOWANIE

Farba Demandit Metallic jest wysoce wytrzymałą powłoką, która nadaje elewacji
metaliczny wygląd. Stosowana jako warstwa wierzchnia w układzie z farbą Demandit.

OGÓLNY OPIS PRODUKTU
Gotowa do użycia, akrylowa farba
elewacyjna. Tworzy jednolitą powłokę,
nadaje elewacji metaliczny wygląd.
KOLORYSTYKA
Dostępna w 20 kolorach
WAGA/OPAKOWANIE
16,32 kg netto/wiadro
ZUŻYCIE
Aplikacja natryskiem 0,20 – 0,23 kg/m2

ZALETY I ISTOTNE PARAMETRY

Gęstość:

1,08 ÷ 1,15 g/cm3

pH:

8,8 ÷ 9,3

Farba Demandit
Metallic:

- Trwale zabezpiecza powierzchnię przed wpływem czynników
atmosferycznych
- Nadaje metaliczny wygląd
- zjawiskowy efekt na elewacji
- Posiada niską wodochłonność
- Jest wysoce odporna na szorowanie

Norma zużycia została ustalona przez
autoryzowanego wykonawcę. Rzeczywiste
zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju
powierzchni, jej przygotowania, techniki
nakładania i doświadczenia wykonawcy.
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Akrylowa farba elewacyjna nadająca metaliczny wygląd.
WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów,
tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację. Farbę Demandit Metallic
można aplikować na tynki Dryvit nowe oraz już istniejące. Tynki świeżo położone muszą
całkowicie wyschnąć. W przypadku malowania kolor nowego tynku powinien być
zbliżony do koloru farby. W każdym przypadku należy zastosować farbę Demandit. Farbą
Demandit Metallic możemy uzyskać panele o wyglądzie powłok metalicznych. Najlepsze
efekty uzyskuje się przy wymiarach panelu max. 1,5mx1,5m (2,3 m2).

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO UŻYCIA

Bezpośrednio przed użyciem farby należy ją dokładnie wymieszać przy użyciu czystego
mieszadła wolnoobrotowego ze stali nierdzewnej (400-500 obr/min). Czas mieszania
1-1,5 minuty. Nie wolno napowietrzyć farby. Dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości
wody tylko i wyłącznie podczas aplikacji natryskiem.

SPOSÓB UŻYCIA/APLIKACJI

Przed przystąpieniem do malowania zaleca się wykonanie odpowiednio dużej próbki
w celu akceptacji efektu. Właściwej oceny koloru i sposobu aplikacji można dokonać
wyłącznie wykonując próbkę mock-up o powierzchni około 1,5 m x 1,5 m, przy
jednoczesnym zachowaniu maksymalnych zalecanych powierzchni aplikacji (2,3 m2)
bez oddzieleń. Demandit Metallic można nakładać metodą natryskową. Przy użyciu
pędzla (100% nylon) lub wałka, z krótkim włosiem, ostatnie ruchy należy wykonać w
jednym kierunku, by uzyskać wygląd gładkiej powierzchni. Aby uniknąć widocznych
łączeń, ruch wałkiem należy wykonywać od jednej krawędzi do drugiej, bez odrywania
wałka od podłoża. Aplikacja wałkiem lub pędzlem jest możliwa i zalecana wyłącznie w
przypadku malowania wyprawy tynkarskiej Dryvit o uziarnieniu co najmniej 1,2 mm
(Sandblast lub Sandpebble Fine), lub większym. Zaleca się stosowanie urządzenia do
natrysku z podwójną regulacją ciśnienia. Dyszę należy trzymać w odległości ok. 25 cm
od ściany. Natrysk wykonywać wolnym, zdecydowanym ruchem, tak aby kolejne pasy
farby nakładały się na siebie. Natrysk wykonywać w sposób krzyżowy, najpierw ruchami
poziomymi następnie pionowymi.

Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit
nie ponosi odpowiedzialności za prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszych
informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą.
Karta techniczna numer DS.PL.04.54.05 zastępuje kartę techniczną numer DS.54.04.4805
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Przechowywać
w
zamkniętych
oryginalnych
pojemnikach
w
temperaturze od 7˚C do 38˚C, maksimum
12 miesięcy od daty produkcji podanej
na opakowaniu. Pojemniki chronić przed
uszkodzeniami
oraz
bezpośrednim
wpływem promieniowania słonecznego.
CZAS SCHNIĘCIA
Około 24 godzin w temperaturze +20˚C i
przy wilgotności względnej 55%.W niższych
temperaturach i przy wyższej wilgotności
względnejczasschnięciaulegawydłużeniu.Po
upływie6godzinmożnaprzystąpićdonakładania
drugiej warstwy.
KONSERWACJA
Powierzchnię
pomalowaną
farbą
Demandit Metallic można myć przy
zastosowaniu środka Algo Stop . Po
użyciu Algo Stop mytą powierzchnię
należy spłukać wodą. Maksymalne
ciśnienie mycia 120 atmosfer. Odległość
dyszy myjącej od ściany powinna
wynosić 0,4-0,5 m.
DOPUSZCZENIE DO ZASTOSOWANIA
Produkt zgodny z:
PN-C-81913:1998, ETA-16/0849
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH:
HK/B/0860/01/2014

