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KARTA TECHNICZNA

1. Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa: GIOLLIPAINT
Zastosowanie: Farba do wnętrz na bazie żywic akrylowo-winylowych.
2. Opis produktu:

GIOLLPAINT  to  doskonała  farba   na  bazie  żywic  akrylowo-winylowych  przeznaczona  do 
malowania wnętrz. Odznacza się doskonałymi właściwościami kryjącymi i wysoką wydajnością. 

3. Charakterystyka fizyko-chemiczna oraz dane techniczne:

Opis produktu GIOLLIPAINT
Kolor Biały lub według wzornika kolorów
Zawartość części stałej 69,7% +/- 1 %
Stopień połysku 5  +/- 2
Gęstość 1,62 kg/l +/- 0,02 kg/l
Współczynnik pH 8,5
Wydajność 8-12 m2/l na warstwę
Odporność na zmywanie na mokro
 

Ograniczona, można delikatnie zmywać

Czas schnięcia powierzchniowego 1 godzina
Czas schnięcia warstwy 3-4 godziny
Odstęp czasowy warstwami min. 3-4 godziny
Spoiwo żywica akrylowo-winylowa
Nakładanie pędzel, wałek, natrysk
Zastosowanie do wnętrz
Rozcieńczalnik Woda, max. do 35 %, Rekomendowane

wartości: 1 warstwa 35%, 2 warstwa 25%
Opakowania 2,5L - 5L – 14L
Przechowywanie 24  miesiące  w  zamkniętym  opakowaniu  przy 

zachowaniu właściwych warunków ( 2 stopnie 
C  –  36  stopni  C  ).  Nie  zamrażać,  unikać 
bezpośredniego działania promieni słonecznych.
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4. Opis sposobu stosowania:

Farbę GIOLLIPAINT należy przed aplikacją rozcieńczyć dodatkiem do 35% wody. Minimalny 
dodatek  wody  niezbędny  do  malowania  to  ok.  15%.  Po  dodaniu  wody,  całość  dokładnie 
wymieszać  mechanicznie,  wolnoobrotowym  mieszadłem,  aż  do  uzyskania  jednorodnej 
konsystencji.  Farbę  można  nakładać  za  pomocą  pędzla,  wałka  lub  natrysku.  Każdą  kolejną 
warstwę  nakładać  po  upływie  min.  2  godzin  od  zakończenia  aplikacji  pierwszej  warstwy.  Po 
zakończeniu pracy narzędzia dokładnie umyć za pomocą bieżącej, ciepłej wody i pozostawić do 
wyschnięcia.

5. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo stosowania:

W trakcie aplikacji i schnięcia farby zaleca się wietrzenie pomieszczeń. W przypadku malowania 
natryskowego nie należy wdychać oparów. W przypadku dostania się produktu do oczu, przemyć 
je dużą ilością wody. Jeżeli wystąpi podrażnienie lub inne niepokojące objawy, skontaktować się z 
lekarzem okulistą.

Karta Charakterystyki MSDS jest dostępna na żądanie.
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