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Odporna na pleśń, niezawierająca rozpuszczalnika, wodorozcieńczalna matowa
farba ścienna do wnętrz, na bazie dyspersji terpolimerowej. Aktywne substancje
nie wypłukują się, dzięki czemu farba nie wpływa negatywnie na najbliższe
otoczenie i środowisko naturalne.

• Odporna na pleśń i grzyby
• Dobra siła krycia
• Łatwo się rozprowadza
• Szybko schnie
• Odporność na szorowanie, klasa 3

PRODUKT

ZASTOSOWANIE Ściany i sufity, płyty gipsowo-kartonowe, beton, mur, tynk, płyty
kamienne i tapety z włókna szklanego w wilgotnych i ciepłych
pomieszczeniach wewnątrz budynków. Bardzo dobra do łazienek i
kuchni. Można stosować na nowych powierzchniach oraz na
powierzchniach pokrytych uprzednio farbą lateksową.

USYTUOWANIE Wewnątrz
OPAKOWANIA 2,5 l

KOLORY Biały, jasne kolory dostępne przez system barwienia Ralston AQ
STOPIEŃ POŁYSKU Mat, < 5 G.U. przy 85 °

SPOIWO Dyspersja tripolimerowa
PIGMENT Wysokiej jakości pigmenty i wypełniacze

ZAWARTOŚĆ STAŁA Ok. 37 % objętości
GĘSTOŚĆ W TEMPERATURZE

20 °C
Ok. 1,5 kg/dm3

LEPKOŚĆ W TEMPERATURZE 20
°C

Ok. 115 K.U.

CZAS SCHNIĘCIA Czas schnięcia (20 °C / 65 % R.H.): bezpyłowe po ok. 0,5 godzinach;
ponowne malowanie po ok. 4 godzinach.
Podane czasy schnięcia zostały uśrednione i zależą m.in. od
temperatury i względnej wilgotności powietrza.
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ODPORNOŚĆ MECHANICZNA Klasa 3 zgodnie z DIN EN 13 300 po 28 dniach.

KLASA KRYCIA Klasa 2 przy zużyciu 9,2 m2/l zgodnie z ISO 6504-3 i DIN EN 13 300
PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY

WODNEJ (WARTOŚĆ SD)
wartość sd = 0,02 m, klasa V1: wysoka (wartość sd < 0,14 m), zgodnie
z EN 1062-1

WSPÓŁCZYNNIK
ZATRZYMYWANIA PARY

WODNEJ

V = 938 g/(m2 x d), klasa V1: wysoka (wartość µd ≥ 150), zgodnie z EN
1062-1

Uwaga: Właściwości i dane techniczne zależne są od koloru. Podane wartości zostały uśrednione.

APLIKACJI

SPOSÓB NAKŁADANIA pędzel, rolka, natrysk airmix, natrysk bezpowietrzny, natrysk
bezpowietrzny z podgrzewaniem

DANE NATRYSKU
natrysk airmix

Ciśnienie 10 - 15 MPA (100 - 150 bar), dopływ powietrza ok. 0,2
MPa (ok. 2 bar)

Otwarcie 0,017 - 0,019 cala
Rozcieńcza
nie

ok. 5 % wody

natrysk bezpowietrzny
Ciśnienie 20 MPA (200 bar)
Otwarcie 0,017 - 0,019 cala
Rozcieńcza
nie

brak

natrysk bezpowietrzny z podgrzewaniem (40 °C)
Ciśnienie 15 - 17 MPA (150 - 170 bar)
Otwarcie 0,017 - 0,019 cala
Rozcieńcza
nie

brak

ROZCIEŃCZANIE Gotowy do użycia, ewentualnie oszczędnie rozcieńczyć wodą.
MYCIE NARZĘDZI Woda.

TEMPERATURA / W.W
NAKŁADANIA

Min. 8 °C temperatura otoczenia i podłoża, względna wilgotność max.
85 %.

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA 6 - 9 m2/l

Nakładanie pełnej warstwy daje długi czas otwarcia powłoki, który
razem z nakładaniem „mokre na mokre” skutkuje powierzchnią bez
smug.

ŚRODOWISKA I CERTYFIKACJI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Użytkownika obowiązuje lokalne prawodawstwo regulujące zasady BHP
i ochronę środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji,
prosimy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.
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WARTOŚĆ GRANICZNA UE LZO Wartość graniczna UE dla tego produktu A/a: 30 g/l (2010). Ten produkt

zawiera max. 0 g/l LZO.
BREEAM Według BREEAM International New Construction produkt może być

stosowany. Zgodnie z wymogami HEA 9, niezbędny materiał dowodowy
– faza produkcji: C 1.1 do 1.8 włącznie, służy jako wsparcie
uzasadnienia:
1. LZO (lotne związki organiczne) – wartość obliczona na podstawie
receptury
2. Produkt podzielony na kategorie zgodnie z opisem zawartym w
europejskiej dyrektywie Decopaint 2004/42/EC – Załącznik 2: Norma
dotycząca emisji dla farb, lakierów i werniksów faza 2
3. Wartość graniczna UE dla tego produktu A/a: 30 g/l (2010). Ten
produkt zawiera max. 0 g/l LZO. i zgodność
Wyżej wymieniona ujednolicona procedura stosowana jest za radą:
Dutch Green Building Council.

BELGIJSKA ETYKIETA
EKOLOGICZNA

Produkt jest zgodny z wartościami granicznymi i innymi przepisami
Dekretu Królewskiego z dnia 8 maja 2014 r., ustalającymi wartości
progowe emisji dotyczące wyrobów budowlanych stosowanych w
pomieszczeniach do określonych celów, opublikowanymi w belgijskim
Dzienniku Urzędowym z dnia 18 sierpnia 2014 r.

FRANCUSKI CERTYFIKAT EMISJI

PRZECHOWYWANIE I OKRES

PRZECHOWYWANIE W miejscu chłodnym i wolnym od mrozu. W czasie przechowywania
jakość produktu nie ulega pogorszeniu.

OKRES WAŻNOŚCI W ciągu 24 miesięcy od kodu partii na opakowaniu (cyfry 1 i 2 = rok,
cyfry 3 i 4 = tydzień). Tylko pod warunkiem, że opakowanie jest
nienaruszone.



Karta Danych Produktu 4/5

Ralston Bath Mat

SYSTEM SKŁADU - OPINIE

Nowe, uprzednio niemalowane podłoża kamienne,
wewnątrz pomieszczeń
• usunąć luźne elementy oraz ewentualne mleczko

cementowe
• w razie potrzeby dokonać niezbędnych napraw
• lekko pylące lub porowate podłoża w całości zagruntować

za pomocą Ralston Wall Primer
• całość pomalować za pomocą Ralston Bath Mat
• całość pomalować za pomocą Ralston Bath Mat

Nowe, uprzednio niemalowane podłoża kamienne,
wewnątrz pomieszczeń
• usunąć luźne elementy oraz ewentualne mleczko

cementowe
• w razie potrzeby dokonać niezbędnych napraw
• całość pomalować za pomocą Ralston Wall Primer
• całość pomalować za pomocą Ralston Bath Mat

Uprzednio malowane podłoża kamienne, wewnątrz
pomieszczeń
• usunąć łuszczącą się, odpadającą farbę
• w razie potrzeby dokonać niezbędnych napraw
• miejscowo pomalować za pomocą Ralston Wall Primer
• miejscowo lub w całości pomalować za pomocą Ralston

Bath Mat
• całość pomalować za pomocą Ralston Bath Mat

Uprzednio malowane podłoża kamienne, wewnątrz
pomieszczeń
• usunąć łuszczącą się, odpadającą farbę
• w razie potrzeby dokonać niezbędnych napraw
• miejscowo pomalować za pomocą Ralston Wall Primer
• całość pomalować za pomocą Ralston Bath Mat

Usuwanie i zapobieganie powstawania pleśni
Przed rozpoczęciem malowania należy usunąć powstałą pleśń za pomocą środka do likwidacji pleśni, zgodnie z zaleceniami
producenta. Najlepszym sposobem na zmniejszenie wilgotności w pomieszczeniu jest wentylacja. Dzięki temu znacznie
maleje szansa na pojawienie się pleśni. Dlatego należy zadbać o odpowiednią naturalną lub mechaniczną wentylację. Nie
należy ustawiać przedmiotów blisko zimnej / wilgotnej ściany. Uniemożliwia to wentylację.

Uwagi ogólne do systemów farb
Poniższe ogólne sposoby malowania służą jako wskazówki. Wybór sposobu malowania określany jest na podstawie rodzaju
malowanej powierzchni oraz wymogów wykończenia.

. Regularne czyszczenie oraz naprawa uszkodzeń
Coroczne regularne czyszczenie powłoki ściennej i naprawa (mechanicznych) uszkodzeń podłoża lub ubytków farby ma
pozytywny wpływ na stan pomalowanej powierzchni oraz powłoki ściennej.

Przyleganie warstw farby
Należy zawsze przeszlifować/zmatowić powierzchnię pomiędzy warstwami, aby uzyskać dobrą przyczepność poszczególnych
warstw farby.

Regularnie określać punkt rosy
Podczas malowania w niskich temperaturach należy regularnie określać punkt rosy. Farba nie może być nakładana, jeżeli
powierzchnia jest pokryta warstwą wilgoci (rosy). Powoduje to zmniejszenie przyczepności i powlekania.

Tolerancja farby i środków do naprawy
Naprawy powierzchni, farby oraz systemu oszklenia należy wykonywać z użyciem produktów przeznaczonych w tym celu,
zgodnie ze wskazówkami producenta. Przed rozpoczęciem malowania należy ocenić zgodność produktów, które zostaną
użyte.
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Tolerancja farby i środków do naprawy
Do naprawy oszklenia zalecamy użycie Soudal Glaskit TS firmy Soudal N.V.

Przygotowanie i naprawy powierzchni kamiennych

Przed zastosowaniem produktu podłoże powinno być stałe, dostatecznie utwardzone, suche i czyste. Podłoża cementowe
powinny być wykonane około 28 dni przed malowaniem. Zawartość wilgoci w podłożach kamienistych do pomalowania
powinna wynosić maksymalnie 4%.

W momencie druku informacje zawarte w tej karcie produktu są aktualne. Informacje o tym produkcie są regularnie aktualizowane i
ewentualne zmiany mogą zostać wprowadzone w każdym momencie bez powiadomienia. Firma Ralston Colour & Coatings B.V. nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowości lub niepełności informacji otrzymanych tą drogą, za wyjątkiem szkód
spowodowanych umyślnie lub z powodu rażącej niedbałości.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu lub skontaktować z punktem sprzedaży.
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Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z Kartą Danych Bezpieczeństwa lub skontaktować z punktem sprzedaży patrz
www.ralstoncolour.com
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Wszystkie nasze dostawy, oferty, umowy, dokumentacja, porady itp są zgodne z jednolitymi warunkami sprzedaży i dostaw dla farb i tuszy drukarskich
(VVVF), złożonych u Kierownik Biura Trybunału Amsterdamskiego Sądu Powiatowego.
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