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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 Brush (pędzel) 
477569, 477570, 477573, 477576, 477577, 477578, 477579 

 
Nieprzezroczysta farba do zabezpieczenia powierzchni drewna do aplikacji pędzlem 
 

OPIS PRODUKTU 
 

• Powłoka pigmentowa na bazie: 

• - dyspersja akrylowa 

• Nie daje wyglądu plastiku, pozostawia widoczną 
strukturę drewna. 

OBSZAR ZASTOSOWANIA 
 

• Jest on stosowany do ochrony powierzchni 
wszystkich rodzajów drewna na zewnątrz i 
wewnętrz. 

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

• Nadaje się do ochrony powierzchni bardziej 
odpornych rodzajów drewna, które są narażone 
na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych. 
 

 ELEMENTY TOWARZYSZĄCE 
 
Środek czyszczący : 

woda; w razie potrzeby, niektóre detergenty mogą być dodawane 

 

DANE PRODUKTU 
 

Typ akrylowy 

Gęstość 1,03-1,12 kg/l 

Lepkość dostawcza ASTM 2196-05 450 - 900 mPas 

pH '8.0 - 9.0' 

Wygląd ciecz 

Odcień Możliwe barwienie w systemach 
barwienia z BW. 

Połysk (%) (60°) 25 - 30 % 
(60°) 60 - 70 % 

 

Grubość warstwy 

Wydajność teoretyczna  

dla 1 warstwy 10 - 12 m2/l 

w 2 warstwach 8 - 9 m2/l 

dla 3 warstw 5 - 7 m2/l 

NATRYSK 100 - 130 µm 

Suszenie 

Temperatura w 
pomieszczeniu 

 

Pyłosuchość 30 minut 

Suche do ponownego 
pokrycia 

4 godziny 

Suche do montażu 4 - 5 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 

• Nowe drewno: Drewno musi być suche (max 
14% wilgotności), wcześniej obrobione 
podkładem Aquavita E-Podkład, lekko 
przeszlifowane i odpylone. 

• Renowacja drewnianych powierzchni: usuń 
wszystkie stare powłoki, które mają złą 
przyczepność, dobrze wyszlifuj, napraw 
ewentualne szkody kitem i nałoż jedną warstwę 
Aquavita Emali Podkład Spray & Brush i 1 do 2 
warstw Aquavita Email-Brush. 

 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: 

• - natrysk powietrzny 

• - pędzel 

• Lepkość dostawcza jest lepkością roboczą. 

 

PĘDZEL 

 

Rozcieńczalnik: Do pierwszej warstwy zalecamy 
rozcieńczenie 10% wody. 

 

 

NATRYSK POWIETRZNY 

 

Rozcieńczanie: nie jest konieczne 

Średnica dyszy: 1,3 - 1,8 mm 

 

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 oraz etykieta wyrobu. 

UWAGI 
UWAGI 

• Na prośbę wystawiamy dla każdej partii produktu 
odpowiednie świadectwo kontroli jakości 
wszystkich danych kontrolnych. 

• 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. 

• System jakości ISO 9001. 

 


