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- trwała emalia akrylowa wzmocniona zemulgowaną żywicą epoksydową 

do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku.  OPIS PRODUKTU :   

Allflor Acrylic Latex  100% akrylowo- lateksowa wodorozcieoczalna emalia wzmocniona zemulgowaną 
żywicą epoksydową w celu zagwarantowania najwyższej jakości  dla nisko-połyskowych, 
opracowanych na bazie wody wykooczeo podłóg i obramieo. Tworzona przez nią powłoka ma 
doskonałą strukturę oraz wyjątkową trwałośd koloru. Jest odporna na działanie wody i powstawanie 
pęcherzy, dodatkowo charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża. Jest produktem 
wodorozcieoczalnym, oddychającym, przyjaznym dla środowiska. 

ZALECANE STOSOWANIE : 

Farba przeznaczona jest do malowania podłóg, tarasów, ganków, stopni drewnianych, piwnic, betonu 
oraz powierzchni z kamienia. 

Nie stosowad na podłogi garażowe. Gorące opony lub ciężar pojazdu mogą spowodowad utratę 
przyczepności. Nie nakładad na wilgotne powierzchnie, szkło ani inne krzemianowe utwardzacze do 
betonu. Nie zalecane na obszarach gdzie używane są wózki widłowe pracujące przy dużych 
obciążeniach. 

W celu uzyskania najlepszego efektu zaleca się nałożenie dwóch warstw farby nawierzchniowej. W 
przypadku nakładania intensywnych kolorów oznaczonych symbolem LH należy zastosowad 
podbarwiony podkład zbliżony do farby nawierzchniowej.   

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA : 

Powierzchnia do malowania powinna byd oczyszczona z wszelkich zabrudzeo i pyłów. Zabrudzone 
powierzchnie należy umyd roztworem silnego detergentu, spłukad wodą i pozostawid do pełnego 
wyschnięcia. Smary, oleje i wosk należy usunąd przy pomocy rozpuszczalnika, aby zapewnid 
odpowiednią przyczepnośd farby wykooczeniowej. Przed podjęciem jakiejkolwiek próby ponownego 
malowania istniejącej powłoki należy do samego podłoża usunąd wszelką starą, osypującą się, 
łuszczącą się lub odpadającą płatami farbę. Allflor Acrylic Latex należy starannie zamieszad przed 
nakładaniem. 

 Podłoża betonowe i tynki mineralne powinno się malowad po minimum 30 dniach 
sezonowania. Beton zatarty na gładko należy poddad mechanicznemu ścieraniu w celu 
uzyskania lepszej przyczepności.  

 Drewno -  Allflor ma właściwości samo-gruntujące na nie wykooczonym drewnie i nie 

wymaga jego gruntowania. 

Materiał jest dostarczany w postaci gotowej do użytku, ale może zostad rozcieoczony wodą do 10% w 

przypadku nakładania jako pierwszej warstwy na nowych powierzchniach lub do gruntowania 

miejscowego odkrytych obszarów na powtórnie malowanych powłokach. Warstwę ostateczną należy 

położyd na całości obiektu. 
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Allflor może byd uzupełniany i przemieszczany w obszarach o zwiększonym ruchu łatwiej niż 

jakakolwiek farba do podłóg. 

WARUNKI ORAZ METODA APLIKACJI  : 

 Pędzel – syntetyczny, nylonowy lub poliestrowy 

 Wałek – naturalny, poliestrowy, poliamidowy 

 Natrysk – bezpowietrzny, koocówka 0,017 do 0,019 

 Temperatura powietrza nie może byd niższa niż +10°C 

 Wilgotnośd względna powietrza poniżej 80% 

SPECYFIKACJA PRODUKTU : 

 Czyszczenie narzędzi: należy czyścid wodą, bezpośrednio po zakooczeniu prac. Przed 
umyciem narzędzi należy dobrze wytrzed, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. 

 Kolor : biały/baza pastelowa, medium, deep, neutral 

 Dostępne opakowania:  0,9l ;  3,8l   

 Wydajnośd : ok 45m2/galon(3,8l) 

 Połysk : 30w60° ± 2 

 Części stałe : 35,3% ± 2 

 Grubośd suchej warstwy : 33µm 

 Punkt zapłonu : nie palna 

 LZO (Lotne Związki Organiczne) kat.A1 dopuszczalna zawartośd LZO od 2010 – 140g/l. 
Produkt zawiera poniżej 140g/l LZO 

 Czas schnięcia : na dotyk 2h ; do ponownego malowania 4h ; pełne parametry użytkowe 
minimum 21 dni 

 Termin przydatności : 4 lata od daty produkcji 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ,WSKAZÓWKI  BHP : 

Nie  dodawad rozpuszczalników, olejów ani barwników w oleju, ani też nie mieszad z innymi 
rodzajami farb. Nie stosowad  gdy temperatura powietrza lub malowanej powierzchni spada poniżej 
10°C ani przy kiepskich warunkach do wysychania. Zapobiegad zamarznięciu. Stosowad właściwą 
wentylację.  

Wyrób powinien byd transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed 
wpływem czynników atmosferycznych. Płynnych pozostałości nie wylewad do kanalizacji. Należy je 
przekazad firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste 
opakowania należy oddad do odzysku. 

Stosowad jedynie w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychad rozpylonej mgły 
ani pyłów ze szlifowania. Unikad kontaktu z oczami oraz wydłużonego lub powtarzającego się 
kontaktu ze skórą. Podczas nakładania preparatu lub szlifowania należy nosid osłony oczu oraz 
rękawice. Chronid przed mrozem. Trzymad poza zasięgiem dzieci. Nie spożywad. Zamykad pojemnik 
po każdym użyciu. 
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Zgodnie z obowiązującą dyrektywą oraz przepisami krajowymi dotyczącymi zasad klasyfikacji 
produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas przestrzegania ogólnych zasad 
bezpieczeostwa i higieny pracy produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. 
Produkt nie jest niebezpieczny dla środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta Charakterystyki dostępna na życzenie klienta w punkcie sprzedaży 

 

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualne dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez 
producenta. Należy je traktowad jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu, każdy użytkownik ponosi odpowiedzialnośd w przypadku innego zastosowania 
preparatu oraz nie przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. 

Producent : California Paints  Corporate Headquarters & Manufacturing▪ 150 Dascomb Rd. ▪ Andover, MA ▪ 01810  

Dystrybutor : RUKO DESIGN ul. Bartycka 24/26 paw.32/33, 00-716 Warszawa tel.: 22 559-10-86  www.rukodesign.pl  
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