
Wszystkie informacje mogą być jedynie ogólnymi wskazówkami. Warunki pracy, na które nie mamy wpływu, oraz duża ilość różnych materiałów wykluczają 
wszelkie roszczenia wynikające z tych informacji. Możemy udzielić gwarancji tylko na stale wysoką jakość naszych produktów. St
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Opis produktu:
Grzybobójcza farba wierzchnia do drewna na 
bazie rozpuszczalników, nadająca kolor i opty-
malną ochronę elementów drewnianych przed 
wilgocią. Szczególnie nadaje się jako wydaj-
na powłoka gruntująca i nawierzchniowa do 
stosowania na elementach ze starą powłoką, 
narażonych na intensywne działanie czynników 
atmosferycznych.

Zastosowanie:
Na zewnątrz. Uniwersalny system jednoopako-
waniowy. Powłoka gruntująca, pośrednia i na-
wierzchniowa do szczególnie trwałych, łatwych 
do renowacji powłok wierzchnich elementów 
drewnianych niestabilnych wymiarowo, o ogra-
niczonej stabilności wymiarowej i stabilnych 
wymiarowo, takich jak elewacje drewniane, 
boazeria, parapety balkonowe, okiennice, mur 
pruski, gonty, okna i drzwi zewnętrzne. Farba 
nawierzchniowa do drewna MEGA 186 Protect 
Holzdeckfarbe jest wyposażona w czasową 
ochronę powierzchni powłoki przed atakiem 
grzybów. W związku z tym można ją używać 
wyłącznie na zewnątrz oraz we wnętrzu okien 
i drzwi zewnętrznych.

Właściwości:
• uniwersalny system jednoopakowaniowy
• bardzo dobre właściwości renowacyjne
• niewielka skłonność do łuszczenia
• niewielkie tworzenie się warstw, utrzymanie  
 struktury
• wentylująca, paroprzepuszczalna
• bardzo dobra penetracja powierzchni i przy- 
 czepność
• bardzo wysoka ochrona przed wilgocią
• o właściwościach tiksotropowych

Ważna wskazówka:
Działanie zastosowanego środka zabezpiecza-
jącego powłokę zależy od konstrukcji budynku, 
warunków otoczenia oraz zachowania zaleceń 
dot. wykonania struktury powłoki. Działanie jest 
ograniczone w czasie.

Spoiwo:
Bezaromatyczna, długooleista żywica alkido-
wa, zawiera rozpuszczalniki

Ciężar właściwy:
Ok. 1,0 g/cm³

Stopień połysku:
Jedwabisty mat do jedwabistego połysku, w za-
leżności od gatunku drewna.

Wielkość opakowania:
2,5 l oraz 5,0 l

Odcienie:
Biały (ok. RAL 9010) i barwiony za pośrednic-
twem usługi mieszania kolorów firmy MEGA 
Mix.

Stosowanie:
Pędzel, wałek. Dokładnie wymieszać przed 
użyciem. 2 - 3 warstwy w stanie nierozcieńczo-
nym, w zależności od stopnia zużycia. Natrysk 
wyłącznie w systemach zamkniętych.

Przygotowanie podłoża:
Podłoża muszą być nośne, wolne od zabru-
dzeń, substancji oddzielających i suche. Na-
leży przestrzegać przepisów VOB (niemieckie 
Znormalizowanie zasady zlecania i wykonywa-
nia robót budowlanych), część C, DIN 18363, 
ust. 3. Zaimpregnować miejsca z surowego 
drewna impregnatem do drewna MEGA 242 
Protect Holzschutzimprägnierung lub lazurą 
impregnującą MEGA 184 Protect Imprägnier-
lasur. Usunąć nienośne i nieodpowiednie stare 
powłoki aż do warstwy nośnej drewna. Mocno 
przylegające lakiery na bazie żywicy alkidowej 
przeszlifować i oczyścić.

Powłoka bazowa:
1 x ochronną farbą do drewna MEGA 186 Pro-
tect Holzdeckfarbe

Powłoka środkowa i końcowa:
1 do 2 x preparat MEGA 186 Protect Holzdeck-
farbe

Dane techniczne

Rozcieńczanie:
Produkt gotowy do malowania ręcznego.

Czyszczenie narzędzi:
Rozcieńczalnikiem do żywic syntetycznych 
MEGA 904 Kunstharz-Verdünner

Zużycie:
Drewno strugane:
ok. 80 - 120 ml/m² na każdą czynność roboczą
Drewno tarcicowe:
ok. 120 - 150 ml/m² na każdą czynność roboczą

Schnięcie:
W temperaturze 20 °C i przy 65 % wilgotności 
względnej: 
Pyłosuchość:  po ok. 2 godz.
Możliwość dalszej obróbki: po ok. 8 - 10 godz.
Odporność na deszcz: po ok. 3 - 4 godz.

Wskazówki ogólne

Temperatura stosowania:
Nie przetwarzać w temperaturze poniżej +5 ° 
C. Zwrócić uwagę na wilgotność rosy i tempe-
raturę obiektu. Niska temperatura i/lub wysoka 
wilgotność opóźniają schnięcie i prowadzą do 
uszkodzeń powierzchni.

Szczególne wskazówki:
Nie stosować na powierzchniach poziomych, 
takich jak np. podłogi i posadzki.

Przechowywanie:
Stabilny przez co najmniej 12 miesiące w za-
mkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym, 
chłodnym miejscu, bez dostępu mrozu.

Skład zgodnie z wytycznymi dyrektywy 
VDL:
Żywica alkidowa, olej lniany, dwutlenek tytanu, 
krzemiany, węglan wapnia, związki alifatyczne, 
etery glikolowe, aromaty, glikole, dodatki, śro-
dek zabezpieczający powłokę

Wskazówki dotyczące utylizacji:
Przekazywać do recyklingu tylko całkowicie 
puste pojemniki. Płynne resztki materiałów na-
leży oddawać do punktu zbiórki starych farb/
lakierów, zaschnięte resztki materiałów usuwać 
jako odpady budowlane i rozbiórkowe lub jako 
odpady komunalne lub domowe.

Wartość dopuszczalna UE dla tego produk-
tu:
Kategoria produktu: A/e
400 g/l LZO (2010)
Ten produkt zawiera maks. 370 g/l LZO.

GISCODEu:
BSL20

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten pro-
dukt jest zaliczany do kategorii „wyrób podda-
ny działaniu produktów biobójczych” (nie jest 
produktem biobójczym) i zawiera następujące 
substancje czynne: 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-i-
zotiazol-3-on (Nr CAS 64359-81-5), oktylinon 
(ISO) (Nr CAS 26530-20-1).

Przestrzegać karty charakterystyki bezpie-
czeństwa!
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Ochronna farba do drewna


