
Farba wewnętrzna CERAMIC 2.5 l Biały
diament MAGNAT
Indeks: 36895 Producent: MAGNAT

Cena: 132.75 zł

Opis

Farba Magnat Ceramic biały diament 2,5 l
Producent: Magnat

Magnat Ceramic posłuży Ci do odmalowania domowych wnętrz. Produkt jest odporny na ścieranie oraz zarysowania, co
pozwoli Ci cieszyć się ładnym, świeżym wyglądem Twoich ścian przez długi czas. Preparat posiada w składzie wysokiej
jakości pigmenty, które nadają powłoce malarskiej nieskazitelną, odporną na szarzenie biel. Dzięki ceramicznym
komponentom emulsja jest plamoodporna, co znacząco wpłynie na czystość Twojego mieszkania. Farba jest bardzo łatwa
w aplikacji - skutecznie wnika w strukturę wałka oraz pędzla, co uniemożliwia jej chlapanie i tym samym zapewnia
oszczędne zużywanie materiału. Preparat nie ulega ścieraniu, dlatego możesz swobodnie czyścić pokryte nim metalowe i
drewniane powierzchnie. W zależności od potrzeb, emulsję możesz zakupić również w innych kolorach.

odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie, nie chlapie podczas malowania, plamoodporna, doskonałe krycie i
wydajność, odporna na środki dezynfekujące, wyjątkowa trwałość wykończenia i koloru

Długość opakowania 15.5 cm
Wysokość opakowania 15.5 cm
Szerokość opakowania 16 cm
Waga brutto 3.45 kg
Pojemność 2,5 l
Obszary zastosowania wewnątrz budynków
Skala połysku farby mat
Ilość warstw 2
Powierzchnia aplikacji czysta, sucha, odpylona, bez spękań
Metoda aplikacji pędzel, wałek lub natrysk
Temperatura aplikacji od +10°C do +30°C
Czas schnięcia 2 h
Wydajność do 14 m2/l
Maksymalna wydajność z opakowania 35 m2
Rozcieńczalnik woda
Stosować z podkładem tak
Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO 30 g/l
Zawartość LZO w produkcie max. 5 g/l
EAN 5903973108986
Marka Magnat
Seria Ceramic
Rodzaj farby ceramiczna
Gwarancja gwarancja plamoodporności: 12 miesięcy od daty zakupu



Marka Magnat

Wielkość opakowania 2.5

EAN 5903973108986

Gama kolorystyczna biel

Rodzaj do drewna

Typ Farba ceramiczna

Stopień połysku mat

Czas pełnego
wyschnięcia

4

Czas schnięcia w
dotyku

1

Czas pomiędzy
położeniem drugiej
warstwy

2

Stan Nowy

Kod produktu 1196-02500-00732-00N

Informacje dodatkowe odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie; plamoodporna; doskonałe krycie i wydajność;
nie chlapie podczas malowania; odporna na środki dezynfekujące
Nr referencyjny 1196-02500-00732-0
Kolor producenta biały diament

Parametry

Zdjęcia
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