
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

TECHNIFarb-TOP
                                                       Żel zabezpieczający i nadający

połysk

ZASTOSOWANIE

TECHNIFarb-Top  przeznaczony jest do „zamykania”/  wykańczania powierzchni tynku
celem jego zabezpieczenia przed glonami,  porostami,  zabrudzeniami,  nasiąkaniem wodą
i innymi.  

TECHNIFarb-Top  poprawia  właściwości  mechaniczne  tynku (zarysowania,  pęknięcia)
jak również wzmacnia głębię koloru TECHNITynk-Play.  TECHNIFarb-Top  zwiększa
odporność tynku na promieniowanie UV , szorowanie oraz inne czynniki atmosferyczne. 

TECHNIFarb-Top można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

GŁÓWNE ZALETY

 łatwa w stosowaniu
 szybkoschnąca i wydajna
 odporna na zmywanie 
 doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni
 zwiększa odporność tynku na promieniowanie UV
 zwiększa odporność tynku na szorowanie, zarysowania i pęknięcia  

WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA

Podłoże  powinno być  suche,  stabilne,  i  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne  i  oczyszczone
z warstw mogących  osłabić  przyczepność  farby, zwłaszcza  z  kurzu,  brudu,  wosku oraz
tłuszczów. 

PRZYGOTOWANIE FARBY 

Farba TECHNIFarb-Top  jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć
jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem
wyrównania  konsystencji.  Czynność  tę  najlepiej  wykonać  mechanicznie,  stosując
wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. 

PARAMETRY TECHNICZNE

Kolor biały
Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do +25oC
Czas schnięcia od 2 do 6 godzin
Sposób nanoszenia pędzel, wałek, metoda natryskowa

Powyższe zalecenia i wskazówki opierają się na naszej wiedzy oraz doświadczeniach i zostały one udzielone w dobrej wierze zgodnie z obwiązującymi
w naszej firmie zasadami. Zaproponowane metody uznawane są za powszechne jednak każdy użytkownik naszych materiałów powinien upewnić się
co  do  przydatności  dostarczonych  materiałów  dla  osiągnięcia  celu  przez  siebie  zamierzonego.  Nasza  Firma  nie  ponosi  odpowiedzialności  za
jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów

Ostatnia aktualizacja:
www.technitynk.pl 14.07.2015

http://www.technitynk.pl/
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ZUŻYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu średnio zużywa się 1 litr farby na ok. 10 m2  . W praktyce
zużycie zależne jest od grubości nakładanej warstwy oraz od chłonności i faktury podłoża.
W związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby

SPOS ÓB UŻYCIA

Produkt nanosić na suchą farbę  TECHNIFARB-Play  w postaci cienkiej warstwy. Czas
wysychania  farby  zależnie  od  podłoża,  temperatury  i  wilgotności  względnej  powietrza
wynosi ok. 2 do 6 godzin. Pomalowaną powierzchnię chronić przed wiatrem, deszczem
oraz bezpośrednim nasłonecznieniem w czasie prac. Zabezpieczyć miejsce pracy siatkami,
plandekami itp.. 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Farbę należy przewozić i  przechowywać w szczelnie  zamkniętych wiaderkach.  Chronić
przed  przegrzaniem  i  przemrożeniem.  Okres  przydatności  farby  do  użycia  wynosi  12
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WSKAZÓWKI BHP ORAZ PPOŻ

 należy chronić wyrób przed dziećmi a w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć
porady lekarza i pokazać mu opakowanie wyrobu lub etykietę

 nie wdychać rozpylonej cieczy a w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować
środki ochrony dróg oddechowych

 stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu
 szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki
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