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ALKYD	ENAMEL	PP-115P	TM	FARBEX	
 
 

 

Typ:	Alkydový odolný email na uniiverzálne použitie. Spoľahlivo chráni proti 
poveternostným podmienkam a teplotným vplyvom. Vytvára ochrannú 
vrstvu odolnú voči vode,  saponátom a priemyselným olejom. Je 
charakteristický trvácnym leskom a žiarivou farbou. 
 
Oblasť nanášania: Alkydový email PP 115P je určený ako vrchný náter na 
ochranu  podkladových náterov na železných, drevených povrchoch , betón 
a ostatné povrchy v interieri a exterieri. Je určený na nátery nábytku, dverí, 
okien, rámov, plotov, nástrojov, železných brán a garáží, priemyselných 
konštrukcií, atď. 

 

 
 

Výdatnosť nanášania jednej vrstvy, 
g/m² 
 

70 – 120 g/m². V závislosti od povrchu a spôsobu nanášania. 
 

Riedenie 
Riedidlá, technický benzín a ich zmesi 
  

Spôsob nanášania Nanáša sa štetcom, válčekom alebo spray pištoľou 

Doba schnutia pri teplote (20±2) ºС a 
priemernej vlhkosti (65±5) % 

24 hodín..Čas schnutia sa predlžuje v závislosti od  poklesu teploty a 
zvýšeníia relatívnej vlhkosti vzduchu 

Farba 

 
Biela, pistáciovo zelená, svetlo-zelená, svetlo-smaragdová, zelená, khaki, 
smaragdová, tyrkysová, modrozelená, svetlo modrá, modrá, jasne modrá, 
tmavomodrá, svetlosivá, sivá,tmavosivá, čierna, višňová, červenohnedá, 
orieškovohnedá, hnedá, žltohnedá, hnedá, tmavohnedá, slonovinová, 
krémová, krémovoružovkastá, béžová, lososová, oranžová, červená, 
fialová, lila, strieborná  

  

Obsah sušiny % 67 -74 ( v závislosti od farby)   

Hustota, g/cm3 1,1 – 1,35  podľa SSU ISO 2811-1 (v závislosti od farby)  

Stupeň lesku, GU (jendotka lesku) 60 - 90 GU pri 60° podľa SSU ISO 2813 (v závislosti od farby) 

  

  

  

Skladovanie Skladujte a prevážajte v originálnych, dobre uzavretých obaloch, mimo 
dosahu deti a potravín. Chránte pred priamym slnečným žiarením a 
otvoreným ohňom. 
Doba záruky – 24 mesiacov od dátumu výroby                 
   CHRÁŇTE PRED MRAZOM! 

Balenie 0.3 kg, 0.9 kg, 2.8 kg, 25 kg, 50 kg  
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Návod na použitie: 
Postup Pred nanášaním by mal byť povrch čistý a	suchý, očistený od prachu, nečistôt, 

korózie,olejov, mastnôt, opadávajúcej farby. Nové drevené a kovové povrchy 
odporúčame opieskovať alebo obrusiť , odstráňte brúsny prach. Staré nátery by mali 
byť očistené od odpodávajúceho náteru a ostatnej špiny, hrdze, brúsnym papierom. 
Drevené povrchy ošetrite základným náterom ak je potrebné. Kovové povrchy po 
očistení ošetrite základovým antikor=oznym náterom GP-021 TM Farbex	
 

Aplikácia/nanášanie Pred	 použitím	 farbu	 dôkladne	 premiešajte. V prípade potreby rieďte riedidlom na 
dosiahnutie potrebnej viskozitytnosti farby). Nanášame válčekom, štetcom alebo 
pištoľou  Odporúčanie / TIP : Pre dosiahnutie vysokej kvality a odolnosti náteru 
odporúčame naniesť 1-2 tenké  vrstvy namiesto jednej hrubej  

Čistenie náradia Očistite zbytok farby z náradia riedidlom alebo technickým benzínom a ak je 
potrebné tak prudom teplej vody a saponátom.  
 

BEZPEČNOSŤ Držte mimo dosahu ohňa! 
Aplikujte v dobre vetraných priestoroch  
Zloženie  VOC zodpovedá požiadavkám  Regulations 2004/42/ЕС Каt. A/i (SB): 500 
g/l.  Pre osobnú bezpečnosť pri manipulacii  použivajte špecialne oblečenie, 
gumenné rukavice, a pri striekaní pištoľou ochrannu masku, respirator. V prípade 
prehltnutia vyhľadajte zdravotnícku pomoc a predložte etiketu z originálneho balenia. 
Produkt spĺňa zdravotné a bezpečnostné certifikaty min.zdravia  Ukraine. 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA 

Nevlievajte	do	odtokov,	 vodných	nádrží	 alebo	pôdy!	Nespotrebované	 zvyšky	 farby	
a	prázdne	plechovky	sa	recyklujú	ako	bežný	stavebný	odpad.  

 


