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farby RESYSTA FVG

1. Farby typu FVG-C dostarczane przez firmę Resysta są już odpowiednio wymieszane i nie powinny być rozcieńczane. Jeden litr farby
wystarcza na pokrycie około 10m2 w zależności od sposobu aplikacji koloru oraz powierzchni malowanej (gładka lub falista).
2. Podstawą farb Resysta jest rozcieńczony lakier barwiony wysokiej jakości transparentnym barwnikiem. Kolor uzyskiwany jest poprzez
interakcję odcienia powierzchni z transparentnym kolorem farby. Odcień regulowana jest poprzez nałożenie odpowiedniej ilości
pigmentu.
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Po wyschnięciu odcień rozcieńczonego lakieru nie może być już zmieniony
Suszenie farb Resysta jest procesem fizycznym polegającym na parowaniu
rozpuszczalnika/wody.
Optymalna temperatura dla procesu barwienia wynosi pomiędzy 5 a 21 stopni Celsjusza i wilgotności powietrza ok 50-60%
Podczas procesu suszenia (parowania wody) warunki klimatyczne mają bezpośredni wpływ na zachowanie koloru
Wyższe temperatury, niska wilgotność, wiatr, bezpośrednie nasłonecznienie na pomalowaną powierzchnię znacznie przyspieszają proces suszenia. Aby zapewnić gładką powierzchnię zaleca się barwienie przed instalacją przy niskiej wilgotności
powietrza i wysokim nasłonecznieniu.
Nałożenie drugiej warstwy farby FVG na wcześniej zabarwioną, wyschniętą
powierzchnię spowoduje znaczną intensyfikację odcienia nakładanej barwy.
Jeśli powierzchnia została zbytnio zwilżona pigmentem, odcień zmieni się co może prowadzić do plam optycznych.

3. Przygotowanie powierzchni:
Obszar instalacji powinien być suchy, wolny od zanieczyszczeń oraz innych substancji. Powierzchnię należy oczyścić papierem
ściernym o gramaturze ok 100-120. Jasne elementy na powierzchni, które pojawiły się podczas transportu lub instalacji również
powinny zostać delikatnie przetarte papierem ściernym.
4. Usuń kurz po szlifowaniu papierem ściernym.
5. Barwienie:
Przed nałożeniem farby Resysta FVG-C należy dobrze barwnik wymieszać lub wstrząsnąć. Barwnik nakładaj szerokim pędzlem, np.
Resysta Pędzel Powierzchniowy, dokładnie od jednej do drugiej strony (nie stosować ruchu krągłego) w celu zapewnienia gładkiej
powierzchni. Proszę stosować się do zaleceń związanych z ilością nakładanej farby. W przypadku nierównego lub nadmiernego
stosowania barwnika mogą wystąpić różnice w odcieniu. Podczas malowania powierzchni ryflowanej dokładnie i równomiernie
zwilżyć barwnikiem całą powierzchnię. Podczas nakładania barwnik powinien zostaćrozprowadzony za jednym pociągnięciem
pędzla zgodnie z ułożeniem włosia. W zależności od temperatury oraz warunków klimatycznych nie należy stawać na pomalowanej
powierzchni przez minimum jedną godzinę. Unikać kontaktu świeżo pomalowanej powierzchni z wodą oraz nadmierną wilgocią
przez minimum 8 godzin (aby uniknąć białych plam).
UWAGA:
Jak wspomniano w punkcie 2, suszenie uzależnione jest od różnych czynników klimatycznych. Dlatego też przy barwieniu
większych obszarów należy obserwować warunki atmosferyczne aby uniknąć powstawania plam.
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6. W celu zapewnienia gładkiej powierzchni oraz optymalnego wyniku zaleca się nakładanie barwnika w niezmiennych warunkach.
Zaleca się także barwienie przed instalacją, deska po desce w miejscu odizolowanym od słońca i deszczu.
7. Zacięcia i przetarcia po instalacji:
Po zakończonej instalacji należy sprawdzić, czy barwione elementy nie zostały uszkodzone. Zadrapania i małe rysy mogą być
pokryte barwnikiem – w tym celu używamy miękkiej szmatki na którą nakładamy farbę i delikatnie wcieramy ją w miejsca uytku
koloru. Przy
większych zadrapaniach i ubytkach koloru powierzchnia może zostać przetarta papierem ściernym o gramaturze 24 w kierunku
wzdłużnym. Przy większych zadrapaniach można użyć papieru ściernego 100-120 i ponownie przemalować przeszlifowaną
powierzchnię pędzlem.
• Jeżeli barwienie nie jest możliwe przed instalacją (z przyczyn różnorodnych) zaleca się co następuje:
8.
• Nie malować podczas wysokiego nasłonecznienia
• Barwić małymi częściami po ok 4m2
• Aby skrócić czas schnięcia farby należy rozcieńczyć farbę FVG-C w stosunku 1:2 z wodą
• Dla uzyskania odpowiedniego koloru, rozcieńczoną farbę należy nałożyć prawdopodobnie dwukrotnie.
Podczas barwienia strony ryflowanej pamiętać należy o:
Podczas schnięcia farba może się zbierać w rowach między ryflami co spowoduje wydłużenie czasu schnięcia w tych miejscach.
Jeżeli barwnik wysechł na górnej części malowanej powierzchni ale w rowach między ryflami wciąż jest wilgotny, nie należy
nakładać drugiej warstwy aby uniknąć plan związanych z podwójną aplikacją barwnika.
Zwiększona odporność:
W celu zwiększenia odporności mechanicznej i chemicznej powierzchnia może zostać
zabezpieczona specjalnym, 2-składnikowym (2-komponentowym) lakierem Resysta RFS.
Instrukcja użytkowania:
Dokładne naniesienie lakieru ochronnego znacznie wydłuża żywotność pokrytego materiału. Czas trwania aplikacji uzależniony
jest od grubości powłoki oraz intensywności z jaką dana powierzchnia będzie użytkowana. Zanieczyszczenia na powierzchni takie
jak np. Małe kamienie mogą ją zarysować. Powłoka wymaga regularnego czyszczenia i pielęgnacji. Powłoki nieodporne
na promienie UV nie zostaną całkowicie ochronione przez farby Resysta FVG przed żółknięciem. Odporność UV uzależniona jest
głównie od ilości zastosowanego barwnika. Ciemniejsze kolory oferują lepsze ochronę przed promieniami słonecznymi od tych
jasnych. Powierzchnie, które zżółkły lub wyblakły mogą być łatwo naprawione poprzez nałożenie cienkiej warstwy farby typu FVG.
Rady przy nakładaniu barwnika:
Dokładny odcień uzależniony jest od ilości nałożonej farby oraz od odpowiedniego przygotowania powierzchni. Nie ponosimy
żadnej odpowiedzialności w przypadku zmian w kolorze. Odcień farby przed nałożeniem na większą powierzchnię należy
sprawdzić.
Bezpieczeństwo/usuwanie:
Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i utylizacji zawarte są w karcie charakterystyki.
Powyższe informacje wynikają z naszej wiedzy oraz doświadczenia.
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