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Gruntoemalia na powierzchnie ocynkowane
stalowe  i aluminiowe

Deklaracja
zgodno ści

4/H/2006 z dn.
18-04-2006

• grunt i farba w jednym
• doskonałe  wła ściwo ści  ochronne  

i dekoracyjne 
• wysoka  odporno ść  na  działanie

warunków atmosferycznych 
• doskonała przyczepno ść do podło ża 

ŚNIEŻKA NA DACH  jest wyrobem tworzącym szybkoschnące powłoki  o bardzo dobrej  przyczepności  do podłoża,  wodoodporne,
odporne na zmienne  warunki  atmosferyczne,  elastyczne  i  odporne mechanicznie.  Przeznaczona  jest do ochronno-dekoracyjnego
malowania powierzchni  stalowych ocynkowanych, stalowych fosforanowanych, aluminiowych, a także betonu i tynku. Farba nadaje
się także do renowacji starych powłok malarskich. Ze względu na swoje właściwości  polecana jest szczególnie do malowania dachów,
rynien, ogrodzeń, parapetów i konstrukcji.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU
lepkość (kubek Forda φ 4mm), 200C [s] co najmniej 80
gęstość, najwyżej [g/cm3] 1,3
czas schnięcia powłoki w temp. 20±20C przy wilgotności wzg. pow. 65±5%
stopień 1, najwyżej
stopień 3, najwyżej

[h]
[h]

2
6

czas całkowitego utwardzenia powłoki [h] 24
Grubość  powoki po wyschnieciu dla pierwszej warstwy [µm] 40-50
wygląd powłoki półmat
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• podłoże powinno być suche bez kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń, śladów korozji, niemodyfikowane pod względem poprawy
wodoodporności-nie stosować np. na impregnowane, hydrofobizowane dachówki).

• zardzewiałe powierzchnie oczyścić z rdzy za pomocą szczotki drucianej lub papieru ściernego
• powierzchnie blachy ocynkowanej przemyć wodnym roztworem łagodnego środka myjącego, spłukać wodą i wysuszyć 

• wysezonowane podłoża o dużej porowatości (tynk, beton) należy zagruntować rozcieńczoną rozcieńczalnikiem wyrobów
chlorokauczukowych i poliwinylowych  farbą ŚNIEŻKA NA DACH  
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• farbę starannie wymieszać
• wyrób jest gotowy do użycia w postaci handlowej. W związku z możliwością zagęszczania wyrobu w trakcie 

 magazynowania (w wyniku częściowego odparowania rozpuszczalnika) w razie potrzeby dodać maksymalnie 5% rozcieńczalnika
do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych.
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• malować w słoneczne dni, w temperaturze powyżej +100C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 85%;

• nakładać miękkim pędzlem z długim włosem), wałkiem lub przez natrysk 

• następną warstwę nakładać w odstępie co najmniej 6 godz. od wymalowania poprzedniej (niska temp. i duża wilgotność powietrza
przedłuża czas schnięcia)

• przy  nakładaniu  kolejnej  warstwy unikać  wcierania  farby  i  wielokrotnego pociągania  pędzlem,  co może  prowadzić  do  rozmiękczenia
poprzedniej warstwy

• podłoża porowate (beton i tynk) zagruntontowane rozcieńczoną ŚNIEŻKA NA DACH pomalować minimum 2 razy farbą nierozcieńczoną w
odstępie co najmniej 3 godzin

• narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych
PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY
MALOWANIA

PARAMETRY MALOWANIA
lepkość farby dodatek rozcieńczalnika średnica dyszy pistoletu ciśnienie natrysku zalecana ilość

warstw[s] [%] [mm] [MPa]
pędzel, wałek postać handlowa  Do 2% - - 2-3
natrysk pneumatyczny postać handlowa wykonać próby w celu dobrania 

odpowiedniej lepkości roboczej*" 1,5÷2 0,3÷0,5 2

natrysk
hydrodynamiczny * postać handlowa - 0,28-0,38 12-20 2

*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO
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GRUNTOEMALIE

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji
OPAKOWANIA: puszki metalowe: 750 ml, 5 l, 10l

WYDAJNOŚĆ: do 10m2/l przy jednokrotnym malowaniu
DOSTĘPNE KOLORY: biały,+ 11kolorów

Temperatura
przechowywania

Od 00C do +300C

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt szkodliwy; zawiera  ksylen, octan butylu.
Produkt łatwo palny
Działa  drażniąco na oczy,  drogi  oddechowe i  skórę;  działa  szkodliwie  przez drogi  oddechowe i  po połknięciu;  stwarza  poważne
zagrożenie zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia.
Przechowywać  pod  zamknięciem i  chronić  przed  dziećmi;  unikać  zanieczyszczenia  skóry  i  oczu;  podczas  fumigacji  (rozpylania)
natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –
pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.
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