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Malowanie powierzchni betonowych, posadzek, podłóg itp. farbami dwuskładnikowymi
Temacoat Temadur. Temathane, Temafloor.
Do malowania powierzchni betonowych narażonych na intensywną eksploatację, chemikalia i
ścieranie najlepiej nadają się przemysłowe farby dwuskładnikowe oparte na żywicy epoksydowej lub
poliuretanowej. Farby są atestowane do malowania basenów, konstrukcji stalowych i betonowych,
ścian i podłóg w obiektach przemysłowych i usługowych w tym także branży żywnościowej i w
obiektach użyteczności publicznej. Odznaczają się wysoką odpornością na ścieranie, czynniki
chemiczne, oleje, smary, wodę, itp. Tworzą twardą i szczelną powłokę nie przepuszczającą wilgoci
i o wysokim stopniu trwałości. Wykończenie: mat/półmat- TEMACOAT GPL-S Primer, Temacoat
HB Primer, półmat- Temacoat GPL-S Primer Temacoat HB 30 oraz TEMACOAT RM40,
półpołysk/połysk- Temacoat GPL Temabond i Temadur 50 Temathane 50 Temafloor itp .
Jeżeli zależy nam na bardzo szybkim wyschnięciu powłoki i uzyskaniu przejezdności należy
zastosować farbę szybkowiążącą Temabond WG 300. Czas ten można skrócić poprzez
podwyższenie temperatury. Należy zawsze zwrócić uwagę na żywotność mieszanki, szczególnie
przy farbach szybkowiążących i w wyższej temperaturze (około 1-1,5 h) - szczegółowe dane zawarte
są w kartach katalogowych wyrobów.
Typowe zastosowania: wymalowania basenów, garaży, posadzek i ścian betonowych w warsztatach,
myjniach, kotłowniach itp. przemysłowego zabezpieczenia powierzchni betonowych podłóg i ścian,
powierzchni metalowych, maszyn i urządzeń stalowych, aluminiowych i ocynkowanych.
Sposób użycia:
• powierzchnie betonowe niemalowane: suche i oczyszczone z luźnych części powierzchnie
betonowe należy zagruntować farbą rozcieńczoną 25-35% rozcieńczalnikiem. Malowanie
nawierzchniowe może być przeprowadzone na drugi dzień (w zależności od temperatury
otoczenia) przy użyciu farby nie rozcieńczonej w przypadku Temacoat LB70 lub rozcieńczonej
około 10%- farby grubopowłokowe Temacoat HB30 HB Primer, GPL-S Primer i Temabond.
Wydajność przy gruntowaniu około 5-8m2/L,przy nakładaniu warstwy ostatecznej 8-12m2/L.
• powierzchnie malowane- usunąć luźne części, powierzchnie błyszczące zmatowić.
Większe ubytki można uzupełnić szpachlówką, lub mieszaniną farby Temacoat z piaskiem.
Malowanie przeprowadzić jednokrotnie. Farbę można rozcieńczyć w zależności od potrzeb max
15%
• Nakładanie za pomocą wałka mohairowego, raklą metalową lub natryskiem. Przy natrysku
powietrznym farbę należy rozcieńczyć 20-30% Więcej informacji znajduje się w kartach
katalogowych.
UWAGA: Przed użyciem dokładnie wymieszać farbę i utwardzacz oddzielnie. Następnie żądane
ilości farby i utwardzacza zmieszać razem w odpowiednim stosunku. Zaleca się używanie
mieszadła mechanicznego. Należy zwracać uwagę na czas życia mieszanki. Dalsze informacje
techniczne znajdują się w kartach katalogowych.
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