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Dane te opierają się na doświadczeniu, za jej kompletność nie ponosimy odpowiedzialności.  
Kupujący dokonuje sprawdzenia produktu przed zastosowaniem w procesie produkcji, w celu oceny przydatności tego produktu. 
Wszelkie zmiany w procesie produkcji, warunki środowiskowe lub nieprzestrzeganie instrukcji może mieć negatywny wpływ na wyniki. 
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AQUAVITA Email Spray 
442837, 446053, 453448, 472105, 472108, 472109, 472291, 477566, 477567, 477572, 

477948, 478212, 478376 

 
Nieprzezroczysta farba do zabezpieczenia powierzchni drewna do aplikacji natryskiem 
 

OPIS PRODUKTU 
 

• Powłoka nawierzchniowa na bazie: 

• - spoiwo akrylowe 

• - pigmenty odporne na działanie światła 

• - dodatki 

OBSZAR ZASTOSOWANIA 
 

• Jest on stosowany jako powłoka nawierzchniowa 
do ochrony stolarki (okna, drzwi, rolety) zarówno 
na zewnętrz i wewnętrz. 

• Nadaje się do ochrony okien, drzwi i innych 
elementów drewnianych narażonych na warunki 
atmosferyczne. 

• Aplikacja metodą natryskową airless lub airmix. 

 ELEMENTY TOWARZYSZĄCE 
 
Środek czyszczący : 

woda; w razie potrzeby, niektóre detergenty mogą być dodawane 

 

DANE PRODUKTU 
 

Typ akrylowy 

Gęstość 1,05-1,14 kg/l 

Lepkość dostawcza ASTM 2196-05 40000 - 50000 mPas 

Substancja stała (%) 42 - 45 % 

pH '8.0 - 9.0' 

Wygląd Lepka ciecz 

Odcień Możliwe barwienie w systemach 
barwienia z BW. 

Połysk (%) (60°) 25 - 30 
 

Grubość warstwy 

Grubość powłoki na mokro 260 - 300 µm 

Suszenie 

powietrze  

Pyłosuchość 30 minut 

Suche do manipulacji 4 godziny 

Suche do montażu 24 godzin 

 
 

 



 

 

Dane te opierają się na doświadczeniu, za jej kompletność nie ponosimy odpowiedzialności.  
Kupujący dokonuje sprawdzenia produktu przed zastosowaniem w procesie produkcji, w celu oceny przydatności tego produktu. 
Wszelkie zmiany w procesie produkcji, warunki środowiskowe lub nieprzestrzeganie instrukcji może mieć negatywny wpływ na wyniki. 
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 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

• Drewno musi być suche (max. 18% wilgotności), 
uprzednio zaimpregnowane Aquavita 
impregnatem, lekko przeszlifowane i odpylone. 

• Złącza narożne są wypełnione Aquavita 
wypełniaczem  do fug  V. 

 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

 WARUNKI PRACY 
 WARUNKI PRACY 

• Podczas pracy z powłokami na bazie wody  
temperatura powierzchni, otoczenia, farby nie 
powinna być niższa niż 10 ° C, wilgotność 
względna powietrza nie powinna przekraczać 
80%. 

• Podczas pracy w nieodpowiednich warunkach 
mogą wystąpić defekty w powłoce. 

 WARUNKI PRACY 

 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 INSTRUKCJA STOSOWANIA 

• Powłokę nakłada się przez: 

• - airmix natrysk 

• - airless natrysk 

• Rozcieńczanie powłoki nie jest konieczne. 

 

NATRYSK AIRLLESS/AIRMIX 

 

Rozcieńczanie: nie jest konieczne 

Średnica dyszy: 0,11 - 0,13 inch 

Ciśnienie 
wyjściowe: 

70 - 90 bar  

Dodatkowe 
powietrze: 

1 - 2 bar 

Środek 
czyszczący : 

woda; w razie potrzeby, niektóre detergenty 
mogą być dodawane 

 

PRZECHOWYWANIE 

• 24 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze od + 5 ° C do + 35 ° 
C. 

• Wyrób nie może zamarznąć. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

• Patrz Karta Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej produktu oraz etykieta 

UWAGI 
UWAGI 

• Dane techniczne są wynikiem wiedzy, w oparciu 
o badania laboratoryjne i doświadczenia 
praktyczne. W przypadku stosowania powłok 
poza naszą kontrolą nie możemy przejąć 
odpowiedzialności i gwarancji za jej jakość. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych bez 
uprzedzenia. 

 


