Tehnični list
SCHÖNER WOHNEN
Polarweiss
bela • mat • za notranje prostore
izjemna prekrivnost • visoka izdatnost • odlična površina

Lastnosti
Profesionalna zelo odporna disperzijska barva za notranje prostore, ki diha, z izjemno prekrivnostjo.
Enostavna uporaba.
Podlaga
Primerna za grobovlaknate in reliefne tapete, stare disperzijske premaze, mavčne plošče,
vlaknocementne plošče ter zidove, omet in beton.
Priprava
Podlaga mora biti nosilna, čista in suha. Mineralni sveži omet sušite vsaj 4 tedne. Klejne barve ali
kredaste podlage je potrebno v celoti sprati ali skrtačiti. Nenosilne mineralne premaze mehansko
odstranite. Močno in neenakomerno vpojne podlage grundirajte z globinskim akrilnim premazom.
Uporaba
Možnost uporabe barve Polarweiss: z valjčkom, pleskanje ali airless škropljenje. Uporaba se
odsvetuje pri temperaturi, nižji od +5 °C. Pred uporabo vedno dobro premešajte. Na zelo kontrastnih in
vpojnih podlagah nanesite temeljni premaz. V tem primeru lahko Polarweiss redčite z maks. 10 %
vode.
Pri mešanju z niansirno barvo lahko dosežete skoraj neomejeno število odtenkov. Najprej nanesite na
strop, nato na stene. Začnite pri oknu in sledite vstopu svetlobe. Polarweiss najprej nanesite po kotih
in robovih. Nato z barvnim valjčkom povlecite 2–3 linije in barvo enakomerno križno porazdelite.
Površino v celoti še enkrat navpično prevlecite, od vrha do tal.
Stične površine vedno prebarvajte brez prekinitev, da se izognete možnim vidnim prehodom.
Pripomočki: valjček, čopič, odcejalna mrežica za valjček.
Poraba:
pribl. 110–140 ml/m².
Perfect Spray
Če barvo Polarweiss razredčite s 15 % vode, dosežete optimalen rezultat z vsako napravo za pršenje,
ki je označena s simbolom PerfectSpray.
Čas sušenja
Pri temperaturi ca. +20 °C so prostori ponovno uporabni oz. se jih lahko znova prebarva po 6 urah.
Pomembna opozorila
Uporabljene pripomočke takoj po opravljenem delu očistite z vodo in milom. Hranite na suhem in
hladnem mestu, vendar zavarujte pred zmrzaljo. Neodprta embalaža je uporabna do: Glejte tisk na
embalaži.
Odstranjevanje
Reciklirajte samo popolnoma izpraznjeno embalažo. Embalažo z zasušenimi ostanki odstranite kot
gospodinjske odpadke ali gradbeni material. Embalažo z zasušenimi ostanki oddajte na zbirno mesto
za odpadne barve. Tekoče ostanke barv oddajte v skladu z uredbo o ravnanju z odpadki, št. 080112
(po EWC).
Za varno delo
Upoštevajte običajne varnostne ukrepe. Hranite izven dosega otrok. Ne vdihujte meglice, ki jo barva
med pršenjem ustvari. Pri nanosu s pršenjem uporabite zaščitno masko s filtrom A2/P2. Med uporabo
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barve in sušenjem poskrbite, da je prostor dobro prezračevan. Med uporabo barve se izogibajte jedi,
pitju in kajenju. V primeru, da pride barva v stik z očmi ali kožo, jo takoj in temeljito izperite. Preprečite
odtekanje barve v kanalizacijo, vodotoke in zemljo.
Sestavine
Kopolimer etilena in vinil acetata, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervans
(metilizotiazolinon in benzizotiazolinon).
Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.
Varnostni list na voljo na zahtevo.
EU mejna vrednost za ta produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkt vsebuje maks. 1 g/l VOC.
Dodatne informacije lahko najdete v tehničnem listu, ki ga prenesete s spleta.
Tel. +49 (0)180 5 35 83 44 37 (0,14 € / min iz nemškega stacionarnega omrežja, iz mobilnega omrežja
do 0,42 € / min, cene storitev se med državami lahko razlikujejo).
Gisbau koda izdelka: M-DF01
EN 13300
Prekrivnost
razred 1 pri 8 m2/l
Odpornost pred obrabo razred 2
Stopnja sijaja
mat
Maks. zrnavost
fina
10 L ~ 14,2 kg ~ 70–90 m²
5 L ~ 7,1 kg ~ 35–45 m²
2,5 L ~ 3,55 kg~ 17–23 m²
J. D. Flügger
Bredowstr. 12
22113 Hamburg
GERMANY
www.schoener-wohnen-farbe.com
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