FERROKOLOR Sp. z o .o.
ul. Św. Jadwigi 112
42-226 Częstochowa
tel/fax 34/ 360 40 10; 362 10 24

ferroKRYL
farba akrylowa
wodorozcieńczalna do malowania
ogrodzeń betonowych oraz innych
powierzchni zewnętrznych.

Symbol PKWiU:
24.30.11.-50.16
Parametry jakościowe
zgodne z normą:
PN-C-81913

Zastosowanie: Farba akrylowa ferroKRYL przeznaczona jest przede wszystkim do ochronnodekoracyjnego malowania ogrodzeń betonowych. Może być również z powodzeniem stosowana do
malowania elewacji i innych powierzchni zewnętrznych, dachówki cementowej, eternitu, płyt
lignocementowych, a także wszelkiej galanterii betonowej.
Charakterystyka: Farba jest zawiesiną pigmentów żelazowych i wypełniaczy w dyspersji
akrylowej z dodatkami środków modyfikujących i uszlachetniających. Charakteryzuje się bardzo
dobrą przyczepnością do betonu, dobrym kryciem oraz krótkim okresem schnięcia. Tworzy powłoki
malarskie gładkie, szczelne i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Produkowana jest
w kolorach: ceglasty, czerewony tlenkowy, brązowy, grafitowy, czarny, zielony, biały, żółty i szary.
Sposób stosowania: ferroKRYL najczęściej nakłada się za pomocą pędzla. Możliwe jest również
malowanie za pomocą wałka lub pistoletu natryskowego. Powierzchnię do malowania należy
starannie oczyścić zmywając ją wodą. Stare podłoża (porosty, mchy, łuszczące się powłoki
malarskie) należy usunąć na mokro przy pomocy szczotki drucianej. Farbą należy malować
dwukrotnie, dodając do pierwszego malowania 10-20% wody, odpowiednio mieszając. Malowanie
tak rozcieńczoną farbą pozwoli zaipregnować podłoże. Drugie malowanie wykonywać po 3h.
Temperatura powietrza podczas prac malarskich nie może być niższa niż +5 oC. Nie należy
wykonywać robót w czasie opadów deszczu lub bezpośrednio przed opadami. Do mycia urządzeń
malarskich należy używać wody.
Właściwości i parametry jakościowe:
Czas schnięcia: ma. 3h, całkowity czas wysychania 24h
Lepkość wg Forda Ø 4mm – 40-60 sek
Gęstość - 1,15-1,25 g/cm3
pH - 8,5-9
Odporność na szorowanie - min. 10 000 posuwów
Wydajność - 3-8m2 (przy 2-krotnym malowaniu) w zależności od chłonności podłoża
Okres gwarancji - 24 miesiące od daty produkcji
Wskazówki BHP i P.POŻ: Farba akrylowa jest wyrobem ekologicznym. Jest nietoksyczna i
niepalna. Wszelkie zabrudzenia należy zmywać wod. Zaschnięte ślady farby usuwać przy pomocy
wody z octem.
Informacje handlowe:
Opakowanie – wiaderka z tworzyw sztucznych o pojemności 1L, 5L i 20L lub inne uzgodnione z
odbiorcą.
Warunki przechowywania - okres przechowywania do 24 miesięcy w temp. min. +5oC.
Uwaga: informacje i zalecenia producent podaje na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy. Należy je weryfikować
w konkretnych zastosowaniach.

