Centrum dystrybucji:
ul. Akacjowa 2, 42-233 Mykanów
tel. 662 393 528, sklep@farbypolskie.pl
KARTA CHARAKTERYSTYK

FARBA DO TABLIC 2 W 1
(KREDOWO-MAGNETYCZNA)
Farba kredowo-magnetyczna jest to wysokiej jakości farbą przeznaczona do malowania
wewnętrznych powierzchni cementowych, murowanych, na płytach gipsowo-kartonowych oraz na
powierzchniach tynkowanych. Jest to produkt 2 w 1, czyli posiada właściwości farby do tablic
kredowej (odpornej na ścieranie) i magnetycznej (przyciągającej magnesy). Tworzy twardą i
ścieralną powłokę umożliwiającą wielokrotne zapisywanie notatek oraz przyczepianie megnesów.
Pozwala stworzyć oryginalne i funkcjonalne wnętrze ( można nią nawet przemalować meble, drzwi
etc...). Charakteryzuje się wysoką odpornością na wodę i ścieranie.
DANE TECHNICZNE
1.
Postać
2.

Kolor

3.

Gęstość

4.

Czas wysychania:

lepka ciecz
czarny
1,60-1,70 g/cm3

 do uzyskania suchości dotykowej



4 godzin

 całkowite wyschnięcie



12 godzin

 użytkowanie
5.

Ilość warstw

6.

Wygląd powłoki

7.

Wydajność



po minimum 3 dniach
minimum 3
mat

ok. 5 m2/l (dla jednej warstwy)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie podłoża:
Farba tablicowo-magnetyczna wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze
starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Słabo
związane podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym.
Nakładanie:
Farbę tablicowo-magnetyczną aplikuje się wałkiem malarskim z gąbki lub pędzlem. Nie stosować
metody natryskowej.

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych
warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 0C. Przed użyciem farbę należy
dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać i nie mieszać jej z innymi farbami. W przypadku, gdy w
późniejszym czasie trzeba będzie usunąć farbę, należy nakładać ją na wytapetowane podłoże.
Używać tylko na gładkich powierzchniach. Nałożoną farbę należy zostawić na 4 godziny do
wyschnięcia, a dopiero potem nakładać nową warstwę lub farbę nawierzchniową. Aby osiągnąć
zadowalający efekt zaleca się wymalowanie co najmniej 3 warstw farby. Skuteczność farby
tablicowo-magnetycznej zależy od grubości nałożonych warstw i wielkości oraz siły magnesów.
Kilka warstw zwiększa efekt przyciągania, słabe magnesy nie przylegają. Nie należy stosować
ciężkich magnesów.
Uwaga: Do użytkowania można przystąpić minimum po trzech dniach od aplikacji!

MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 do
+300C. Chronić przed zamarzaniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI
24 miesiące od daty produkcji.
OPAKOWANIA
0,5L; 0,75L, 1L, 2,5L

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych
warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.

