Karta techniczna produktu

HAERAFLOR Blumenfarbe
farba do kwiatów
W20 / W203 różne kolory
Informacja o produkcie
Materiał

Wodorozcieńczalna, bezwonna, przezroczysta farba akrylowa do barwienia kwiatów i różnych
roślin. Dostosowana do obróbki natryskowej.
Seria artykułu W203 jest oznaczona symbolem jakości „Niebieskiego Anioła”.

Zastosowanie

Do barwienia i preparowania żywych kwiatów. HAERAFLOR farba do kwiatów tworzy
odporną na warunki atmosferyczne powłokę ochronną dla roślin. Warstwa ochronna
otaczająca kwiaty zapobiega przedwczesnemu opadaniu naturalnie więdnących
kwiatostanów i nadaje roślinom świeży, atrakcyjny wygląd znacznie wykraczający poza zwykły
okres kwitnienia.
Właściwości:

wodorozcieńczalna, o nikłym zapachu

połysk matowy do jedwabiście matowy, w zależności od grubości warstwy

zachowuje strukturę powłok

bardzo wydajna

o bardzo wyrazistych kolorach

dobrze odporna na zmienne warunki atmosferyczne

szczególnie przyjazna dla środowiska, ponieważ ma niską zawartość szkodliwych
substancji






Dodatkowe właściwości dla serii artykułu W203:
jakość „Niebieskiego Anioła”
niski poziom rozpuszczalnika
nikła zawartość szkodliwych substancji
w środowisku domowym nieszkodliwy dla zdrowia

Obróbka
Podłoże

Nadające się powierzchnie muszą być suche.

System malarski

Przed użyciem dobrze wymieszać. Aplikacja przez obróbkę natryskową.
Natryskiwanie wysokociśnieniowe (pistolet ciśnieniowy, HVLP, urządzenia natryskowe).
Zwykle stosuje się aplikację natryskową, aż do uzyskania pożądanej intensywności koloru.
Po zabarwieniu pozostawić do wyschnięcia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub w
zadaszonym miejscu. Nie używać poniżej + 10°C.

Dane techniczne
Skład
zgodnie z VdL-RL 01

Dyspersja kopolimeru akrylanowego, woda, pigmenty barwiące, alkohole, etery glikolowe,
dodatki, środki konserwujące (metyl- i benzizotiazolinon)

Gęstość

Ca. 1,1 g/cm³

Kolor

W203 (z symbolem jakości „Niebieskiego Anioła”):
bezbarwny / żółty / pomarańczowy / czerwony / czerwony R/19 / erica czerwony / różowy /
fioletowy / purpurowy / niebieski / zielony / ultramarynowy / czarny
W20:
biały / karminowy czerwony / niebieski fioletowy ok. RAL 4005
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HAERAFLOR Blumenfarbe
farba do kwiatów
W20 / W203 różne kolory
Opakowania

25 kg pojemnik plastikowy (hobok) z tworzywa sztucznego / 1000 kg kontener z tworzywa
sztucznego

Barwienie

Różne odcienie kolorów są ze sobą mieszalne i kompatybilne.

Rozcieńczanie

Materiał jest gotowy do natryskiwania. W razie potrzeby można go lekko rozcieńczyć wodą.

Temperatura

Podczas natryskiwania i suszenia, temperatura powietrza, farby i podłoża nie powinna spaść
poniżej + 10°C.

Czyszczenie narzędzi

Wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

Schnięcie

12 godz. w temperaturze 20°C i relatywnej wilgotności powietrza 65 %. Wysoka wilgotność i
niskie temperatury znacznie opóźniają schnięcie.

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, powyżej temperatury zamarzania. Okres
przechowywania produktu w oryginalnym nieotwieranym opakowaniu wynosi 12 miesięcy.

Kod produktu

BSW20

Dopuszczalna przez UE
zawartość LZO (VOC)

Kat. (A/i): 140g/l (2010); zawiera < 50 g/l VOC.

Instrukcje dotyczące
etykietowania /
bezpieczeństwa

Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3 (2H) -on, 2metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować reakcje alergiczne. Informacje dla alergików
pod nr tel. + 49 (0) 7130 / 4702-51.
Trzymać z dala od dzieci. Podczas natryskiwania należy stosować filtr kombinowany A2 /
P2. Do szlifowania użyj filtra przeciwpyłowego P2. Zapewnić dokładną wentylację podczas
przetwarzania i suszenia. Unikaj jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. W
przypadku kontaktu z oczami i skórą natychmiast spłukać wodą. Nie dopuścić do
przedostania się do ścieków, zbiorników wodnych lub gleby. Narzędzia natychmiast po
użyciu czyść mydłem i wodą. Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie
charakterystyki.

Utylizacja

Do recyklingu dawać wyłącznie dokładnie opróżnione opakowania. Ewentualnie zasięgnąć
informacji w lokalnym zakładzie utylizacji.

Informacje zawarte w karcie technicznej produktu sporządzono zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki. Stanowią one
podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
Data aktualizacji: 19.08.2020
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