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Klient
Produkt
Kolorostyka
Opis

Karta techniczna produktu

CASTORAMA Polska
Farba fasadowa do parapetów i futryn GoodHome
Biały + Kolory
Farba wodna - Gotowa do użycia

Label
LZO

< 10 g/l LZO

Opis:
Mikroporowata struktura farby fasadowej GoodHome, chroni skutecznie przed przesiąkaniem wody, umożliwiając
swobodne odprowadzanie wilgoci z powierzchni. Przeznaczona jest do malowania parapetów oraz małych
elementów aranżacji domu i ogrodu. Specjalnie opracowana formuła produktu pozwala uzyskać trwałe
wykończenie na poziomych powierzchniach oraz zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych.
Malowane powierzchnie są skutecznie chronione, dzięki doskonałej trwałości koloru oraz odporności na
zabrudzenia. Powłoka farby uzyskuje odporność na wilgoć po wyschnięciu tj. po ok. 3 godz. Czas ten może być
nieco dłuższy w okresach niskich temperatur i wysokiej wilgotności. Wykazuje doskonałą odporność na ścieranie.

Właściwości:
Wysoka jakość:

Zastosowanie:

odporna na wodę stojącą
wysoka odporność na ścieranie
trwały kolor
odporna na wilgoć i zabrudzenia
odporna na zmienne warunki pogodowe
na zewnątrz

Rodzaj podłoża:

kamień, beton, cegła

Przygotowanie podłoża:
Przed rozpoczęciem malowania wszystkie powierzchnie powinny być czyste i suche oraz pozbawione
pozostałości starych farb wapiennych, warstw kredowych, wykwitów solnych oraz wszelkich luźnych i łuszczących
się powłok starej farby. Nakładać w temperaturze 10–30°C. Farby nie należy nakładać przy bezpośrednim
nasłonecznieniu oraz na mocno nagrzanej powierzchni. Dokładnie wymieszać przed użyciem. Za pomocą
syntetycznego pędzla lub wałka równomiernie nałożyć dwie warstwy. Po zakończeniu malowania, zaleca się
usunąć z narzędzi jak największą ilość farby a następnie umyć wodą z mydłem. Nowe tynki cementowe lub
betonowe można malować dopiero po upływie 1m-ca.

DANE TECHNICZNE
BHP i ochrona środowiska
Parametr
Eter-glikoli serii E
Eter glikoli serii E
Formaldehyd
Biocydy: typ 6
Zawartość LZO - dyrektywa 2004/42WE

Metoda

Jednostka

Tolerancje

HPLC

Brak
Brak
ppm

Kategoria A/c
Zawartość

g/l
g/l

Ilości śladowe
Ilości śladowe
< 10ppm
BIT
Limit zawartości: < 40 g/l
maks. : 2 g/l

Właściwości fizyczno-chemiczne
Parametr
Gęstość
Zawartość suchej masy
Lepkość Brookfield

Metoda

Jednostka

Tolerancje

NFT 30-020
NFT 30-012
M6V50

%
P

1.3 +/- 0.10
51 % +/- 5%
80 - 120P

Metoda

Jednostka

Tolerancje

%
m²/l

15-25
> 85%
10 m²/l +/- 2 m²/l

H

1

Do nakładania
następnej warstwy

H

12

Do całkowitego
wyschnięcia

H

24

Wydajność
Parametr
Stopień połysku
Współczynnik kontrastu
Średnia wydajność

85°
100µm
NFT 30-073
Do schnięcia
powierzchniowego

Czas schnięcia

Lista artykułów referencyjnych:
Kod wewn.
H17181-2L5
H17182-2L5
H17183-2L5
H17184-2L5
H17185-2L5
H17186-2L5
H17187-2L5

Opak. (L)
2,5L
2,5L
2,5L
2,5L
2,5L
2,5L
2,5L

Opis

GH FAS PARAP FUTRYN BIALY
GH FAS PARAP FUTRYN LIBERTY
GH FAS PARAP FUTRYN OAKLAND
GH FAS PARAP FUTRYN MAGNOLIA
GH FAS PARAP FUTRYN HARROW
GH FAS PARAP FUTRYN TABASCO
GH FAS PARAP FUTRYN OKLAHOMA

Kod kreskowy (EAN)

3663602520535
3663602520566
3663602520597
3663602520627
3663602520641
3663602520665
3663602520696

Uwagi:
Produkt przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-30°C. Chronić przed działaniem ujemnych
temperatur. Zużyć w ciągu roku po otwarciu.
Utylizacja: Pojemnik oraz jego zawartość usuwać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów lub do punktu
zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z miejscowymi przepisami. Nigdy nie należy wylewać resztek farby do
kanalizacji, cieków wodnych ani do toalet.
Informacje z zakresu BHP: patrz Karta charakterystyki produktu.

