
Wszystkie informacje mogą być jedynie ogólnymi wskazówkami. Warunki pracy, na które nie mamy wpływu, oraz duża ilość różnych materiałów wykluczają 
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Środek zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi

Opis produktu:
Przyjazna dla środowiska, trwale elastyczna 
farba emulsyjna na bazie wody o jedwabistym 
połysku na bazie hybrydowej do tworzenia wy-
dajnych warstw nawierzchniowych.

Zastosowanie:
Na zewnątrz i wewnątrz. Do wydajnego i szyb-
kiego wykonywania powłok w systemie na-
tryskowym Quick & Easy. Zastosowanie jako 
powłoka nawierzchniowa do elementów drew-
nianych niestabilnych wymiarowo i o ograni-
czonej stabilności wymiarowej, takich jak mur 
pruski, okładziny elewacyjne, wiaty dachowe, 
ogrodzenia itp.

Właściwości:
• bez środka zabezpieczającego powłokę
• nie wytwarza mgły, prawie bezzapachowe  
 przetwarzanie
• trwale elastyczny
• cienkowarstwowy 
• wysoka przepuszczalność pary wodnej 
• bardzo dobra przyczepność
• wysoka odporność na warunki pogodowe
• łatwe stosowanie 
• wysoka odporność na zacinający deszcz

Spoiwo:
Farba dyspersyjna na bazie hybrydowej

Ciężar właściwy:
Ok. 1,2 g/cm³, w zależności od odcienia kolo-
rystycznego.

Stopień połysku:
Jedwabisty połysk

Odcienie:
Biel i szeroka gama kolorów dostępna w ra-
mach usługi mieszania kolorów MEGA Mix.

Wielkość opakowania:
2,5 l

Stosowanie:
Natrysk. Dokładnie wymieszać przed użyciem. 
Pierwszą warstwę rozcieńczyć maksymalnie 
5% wodą, w zależności od chłonności podłoża. 
Przed użyciem dobrze wymieszać.

Podłoże:
Podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone, 
przeszlifowane, wolne od substancji oddzie-
lających i prawidłowo przygotowane. Należy 
przestrzegać wytycznych VOB, część C, DIN 
18 363, ust. 2 oraz 3. Zaleca się zagruntowa-
nie drewna iglastego na zewnątrz budynków 
impregnatem do drewna MEGA 242 Protect 
Holzschutzimprägnierung. Powierzchnie przy-
legające, m.in. metale kolorowe, tworzywa 
sztuczne należy odpowiednio obrobić wstępnie 
i zagruntować. W przypadku białych lub ja-
snych powłok na drewnie z penetrującymi sub-
stancjami ekstrakcyjnymi wykonanie podkładu 
preparatem MEGA 057 Quick & Easy Spray 
Holz-Sperrgrund lub MEGA 007 Protect Holzi-
sogrund może okazać się konieczne. Drewno 
surowe o klasach odporności 3–5, np. drewno 
iglaste, na zewnątrz, niestabilne wymiarowo, 
nienośne: Wilgotność drewna maks. 18 %.

Impregnowanie: 
1 x impregnatem do drewna MEGA 242 Protect 
Holzschutzimprägnierung

Powłoka bazowa: 
1 x podkład blokujący do drewna MEGA 057 
Quick & Easy Spray lub izolujący podkład za-
bezpieczający do drewna MEGA 007 Protect 
Holzisogrund

Powłoka pośrednia: 
1 x środek zabezpieczający przed warunka-
mi atmosferycznymi MEGA 153 Quick & Easy 
Spray Wetterschutz

Powłoka końcowa: 
1 lub 2 x środek zabezpieczający przed wa-
runkami atmosferycznymi MEGA 153 Quick & 
Easy Spray Wetterschutz

Drewno impregnowane ciśnieniowo może po-
wodować zmiany odcienia kolorystycznego. W 
tym przypadku zalecane jest wykonanie war-
stwy testowej. Drewno surowe o klasach odpor-
ności 1–2, np. drewno liściaste, na zewnątrz, 
niestabilne wymiarowo, nienośne: Wilgotność 
drewna maks. 18 %. W przypadku drewna z 
drzew liściastych o klasie odporności 1 i 2 sto-
sowanie ochrona drewna nie jest zwykle ko-
nieczne.

Powłoka bazowa: 
1 x podkład blokujący do drewna MEGA 057 
Quick & Easy Spray lub izolujący podkład za-
bezpieczający do drewna MEGA 007 Protect 
Holzisogrund

Powłoka pośrednia: 
1 x środek zabezpieczający przed warunka-
mi atmosferycznymi MEGA 153 Quick & Easy 
Spray Wetterschutz

Powłoka końcowa: 
1 lub 2 x środek zabezpieczający przed wa-
runkami atmosferycznymi MEGA 153 Quick & 
Easy Spray Wetterschutz

Drewno impregnowane ciśnieniowo może po-
wodować zmiany odcienia kolorystycznego. W 
tym przypadku zalecane jest wykonanie war-
stwy testowej. 

Nienaruszone stare powłoki: 
Powierzchnie dokładnie oczyścić i zmatowić 
poprzez szlifowanie.

Powłoka gruntująca i wykończeniowa: 
Środek zabezpieczający przed warunkami at-
mosferycznymi MEGA 153 Quick & Easy Spray 
Wetterschutz

Naruszone stare powłoki: 
Podłoże dokładnie oczyścić, usunąć starą far-
bę, silnie zwietrzałe (zszarzałe) powierzchnie 
dokładnie przeszlifować, w razie potrzeby za-
okrąglić krawędzie.

Miejsca z surowego drewna: 
1 x impregnatem do drewna MEGA 242 Protect 
Holzschutzimprägnierung

Powłoka bazowa: 
1 x podkład blokujący do drewna MEGA 057 
Quick & Easy Spray lub izolujący podkład za-
bezpieczający do drewna MEGA 007 Protect 
Holzisogrund

Powłoka pośrednia: 
1 x środek zabezpieczający przed warunka-
mi atmosferycznymi MEGA 153 Quick & Easy 
Spray Wetterschutz

Powłoka końcowa: 
1 lub 2 x środek zabezpieczający przed wa-
runkami atmosferycznymi MEGA 153 Quick & 
Easy Spray Wetterschutz
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Dane techniczne

Rozcieńczanie:
Produkt gotowy do użycia (w razie potrzeby 
rozcieńczyć wodą).

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po użyciu umyć wodą.

Zużycie:
ok. 125 ml/m² w przypadku gładkiej powierzch-
ni.
ok. 200 ml/m² dla drewna tarcicowego
Dokładne wartości zużycia dla kalkulacji należy 
ustalić na obiekcie.

Schnięcie:
W temperaturze 20 °C i przy 60 % wilgotności 
względnej:
Pyłosuchość: po ok. 30 min
Możliwość ponownego malowania: po ok. 4 go-
dzinach

Dane dot. natrysku

MEGA Quick & Easy 2.0 oraz 2.1:
Rozcieńczanie: nierozcieńczony

Urządzenia HVLP:
Dysza: Nr 3 (1,3 mm)
Ciśnienie: 0,5 bara.

Ogólne wskazówki

Temperatura stosowania:
Co najmniej +5°C. Zwrócić uwagę na wilgot-
ność rosy i temperaturę obiektu. Niska tem-
peratura i/lub wysoka wilgotność opóźniają 
schnięcie i prowadzą do uszkodzeń powierzch-
ni. Nie przetwarzać w bezpośrednim świetle 
słonecznym.

Szczególne wskazówki:
Na mocno eksponowane powierzchnie zaleca-
my położenie 3 warstw! W przypadku ekstre-
malnego obciążenia można zastosować do-
datkową ochronę grzybobójczą. Przestrzegać 
odpowiedniego arkusza informacyjnego stoso-
wanego środka zabezpieczającego powłokę. 
Należy również zwrócić uwagę na wymagane 
warunki BHP dla materiałów zawierających 
składniki biobójcze.

Przydatność do użycia:
Stabilny przez co najmniej 12 miesiące w za-
mkniętym oryginalnym opakowaniu w chłod-
nym, suchym miejscu, bez dostępu mrozu.

Deklaracja VDL: 
Dyspersje akrylowe, emulsje alkidowe, wy-
pełniacze mineralne (w zależności od kolo-
ru, pigmenty nieorganiczne i/lub organiczne), 
woda, glikole, etery glikoli, środki zwilżające, 
neutralizatory, środki przeciwpieniące, sub-
stancje powłokotwórcze, dyspergatory, dodatki 
powierzchniowo czynne, zagęszczacze, zabez-
pieczenie podczas przechowywania na bazie 
benzizotiazolinonu i pirytionianu cynku

Wskazówki dotyczące utylizacji:
Należy przestrzegać przepisów prawnych doty-
czących utylizacji odpadów. Kod odpadów 08 
0111. Przekazywać do recyklingu tylko całkowi-
cie puste pojemniki. Pojemniki z resztkami farb 
oddać do punktu zbiórki starych farb.

Wartość dopuszczalna UE dla tego produk-
tu: 
Kategoria produktu: A/d 
130 g/l LZO (2010). 
Ten produkt zawiera maks. 130 g/l LZO.

GISCODE: 
BSW30 

Przestrzegać karty charakterystyki bezpie-
czeństwa!
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