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Dwuskładnikowa gruntoemalia o wysokiej zawartoWci czCWci 
stałych na bazie specjalnych cywic epoksydowych  
i modyfikowanych amin. 
 
ZASTOSOWANIE 
 

Specjalnie opracowana do zastosowaM jako warstwa podkładowa lub 
miCdzywarstwa w systemach zaprojektowanych dla przemysłowych 
warunków zagrocenia Wrodowiskowego. Odporna na zachlapanie 
wod>, rócne agresywne rozpuszczalniki i chemikalia, charakteryzuje 
siC doskonał> przyczepnoWci> do wielu typów “trudno-przyczepnych 
podłocy”. Nadaje siC do aplikacji nawet na wilgotne podłoca po 
czyszczeniu wod> pod wysokim ciWnieniem (ang. dump surfaces) 
oraz przemalowania praktycznie wszystkimi produktami 
epoksydowymi i poliueratanowymi, czCsto stosowana jako warstwa 
nawierzchniowa ze wygl>du na swoj> „chemoodpornoWć” w 
systemach epoksydowych. Farba opracowana dla szybkiej aplikacji, 
daje mocliwoWć szybkiego przetransportowania wymalowanej 
konstrukcji szczególnie czCsto ucywana w ci>głych procesach 
przemysłowych i przemyWle motoryzacyjnym i maszynowym gdzie 
wymagane jest równiec redukcja emisji zwi>zków lotnych. 
  
 

PRZYGOTOWANIE DO APLIKACJI 
 

Baza 8 czCWci objCtoWciowo Mieszanie 
składników Utwardzacz   983V 1 czCWć objCtoWciowo  

Przygotowanie 
Farby 

Przed przyst>pieniem do malowania nalecy 
dokładnie wymieszać składniki farby za 
pomoc> mieszadła mechanicznego, ac do 
uzyskana jednolitej konsystencji. Temperatura 
wymieszanego produktu powinna być wycsza 
nic 5 °C podczas całego procesu aplikacji.  

RozcieMczanie Farba moce być nanoszona bez rozcieMczania 
przy ucyciu natrysku hydrodynamicznego.   
 

PrzydatnoWć do 
ucycia 

4 h (po wymieszaniu składników w 20 °C) 

Aplikacja Dla zapewnienia optymalnych* warunków 
schniCcia i utwardzania powłoki, zaleca siC 
aplikacjC w temperaturach dodatnich - 
rekomendowane minimum 5 °C. Temperatura 
podłoca, co najmniej o 3 °C wycsza nic punkt 
rosy. W czasie całego procesu aplikacji              
i utwardzania nalecy zadbać o odpowiedni> 
wentylacjC, aby unikn>ć koncentracji substancji 
lotnych, co zapewni optymalne warunki 
bezpieczeMstwa, schniCcia i utwardzania 
powłoki.  

Metody aplikacji Zalecany: natrysk hydrodynamiczny lub 
powietrzny. Aplikacja pCdzlem moce dać 
mniejsz> gruboWć i pogorszyć rozlewnoWć.  

 

DANE PODSTAWOWE 
 

Połysk Półpołysk  
Kolor Wg RAL i inne na zamówienie 
ZawartoWć 
CzCWci Stałych 

75 % 

ZLZO (VOC)* 230-250 g/l 

GPS*  
Standardowo: 100 - 200 たm  
(zalecnie od metody aplikacji) 

WydajnoWć 
teoretyczna 

7,5 m2/l dla GPS* = 100 たm  

WydajnoWć 
praktyczna 

WydajnoWć praktyczna farby zalecy od wielu 
rócnych czynników - równiec niezalecnych od 
producenta. W przybliceniu dla natrysku 
hydrodynamicznego mocna przyj>ć: Dla ducych 
elementów: ok. 70 % wyd. teoretycznej. Dla małych 
elementów: ok. 50 % wyd. teoretycznej. 

OdpornoWć 
temperaturowa 

Maksimum 150 °C (dla warunków suchych)* 

* dla kolorów RAL9006 i RAL 9007 do 200 °C 

GCstoWć 1,55 kg/litr  (po wymieszaniu składników w temp. 20 °C)
 

Czasy schniCcia:                             Dla GPS = 200 たm  
                                                         
 

 5 °C 10 °C 20 °C 30 °C 

PyłosuchoWć 12 h 6 h 4 h 2 h 

SuchoWć 
manipulacyjna  

48 h 30 h 16 h 8 h 

Przemalowanie 24 h 16 h 8 h 5 h 
 
 
 

Maksymalny czas przemalowania – nieograniczony pod warunkiem 
aplikacji na czyste podłoce wolne od wszelkich zanieczyszczeM. 
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GWARANCJA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOVCI 

Dane techniczne oraz inne publikowane informacje przedstawione przez producenta s> prawdziwe i odpowiadaj> naszej najlepszej wiedzy  
o produkcie. Dla produktu deklarujemy udzielenie gwarancji w myWl gwarancji o ograniczonej odpowiedzialnoWci. OdpowiedzialnoWć, jeceli zaistnieje jej wymagalnoWć ogranicza 

siC do wymiany lub dostarczenia wadliwego materiału w myWl ograniczenia odpowiedzialnoWci producenta za dostarczony materiał. Wzór umowy gwarancyjnej moce 
przedstawić tylko Baril Coatings. Umowa Gwarancyjna okreWla warunki i zakres odpowiedzialnoWci za produkt. Modyfikacja jakiegokolwiek punktu umowy gwarancyjnej 

powoduje uniewacnienie gwarancji chyba, ce została uzgodniona w formie pisemnej z Baril Coatings. badne inne formy czy wzory umowy gwarancyjnej nie bCd> stosowane 
i respektowane. Produkty i informacje techniczne zostały opracowane dla ucytkowników profesjonalnych o odpowiednim poziomie technicznym i kwalifikacjach.  

W zwi>zku z powycszym za ostateczne okreWlenie przydatnoWci produktu dla konkretnego zastosowania odpowiada ucytkownik koMcowy. 
Baril Coatings nie odpowiada za stan przygotowania powierzchni przygotowanej do aplikacji ani za inne powi>zane czynniki w trakcie nanoszenia powłok  

i wiele innych w zwi>zku z czym nie ponosi odpowiedzialnoWci za straty czy szkody spowodowane zastosowaniem produktu lub wynikłe z przedstawionych tu informacji, 
o ile umowa pisemna nie okreWla tego w inny sposób. Wszystkie produkty s> wytwarzane w oparciu o standardy kolorystyki przemysłowej w zwi>zku z czym kolor/odcieM 

produktu o tym samym oznaczeniu moce siC rócnić odcieniem zalecnie od partii produkcyjnej chyba, ce uzgodniono inaczej w formie pisemnej dla produktu/koloru 
opracowanego i wytworzonego na specjalne cyczenie Klienta. 

 

W wyniku ci>głych prac badawczo-rozwojowych oraz nieustaj>cym rozwojem technologicznym produktu zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych produktu  
bez wczeWniejszego powiadomienia. Niniejsza karta zastCpuje i anuluje wszystkie wczeWniejsze wydania i informacje dotycz>ce produktu. 

 

 

Baril BV Phone +31 (0) 73 6419 890 
Baril USA Phone +1 260 665 8431 
Baril Polska telefon: +48 (0) 32 271 01 83 
Baril China Phone +86 (0) 10 64413363                 
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ZALECENIA APLIKACYJNE 
 

  
 
 

Hydrodynamicznie Airmix 

RozcieMczalnik EP5800 EP5800 
Zalecana iloWć 0-10 % obj. 5-10 %obj. 
Rozmiar dyszy 0,015-0,017 cala 0,015 - 0,017 cala 
CiWnienie robocze 150-175  bar 70-100 bar 
GPS* 100-200 µm 100-200 µm 
   
  
 
 

Natrysk powietrzny PCdzel/Wałek 

RozcieMczalnik EP5800 S 5102 
Zalecana iloWć 5-10 %obj. 0-5 % obj. 
Rozmiar dyszy 2-3 mm  
CiWnienie robocze 3-4 bar  
GPS* 80 - 125 µm 100 µm 
 
PCdzel/Wałek - do aplikacji farb dwuskładnikowych. 
Czyszczenie narzCdzi: Niezwłocznie po aplikacji z ucyciem 
rozcieMczalnika EP5800 
 
O szczegółowe / indywidualne rekomendacje dotycz>ce 
szczególnych zastosowaM oraz przygotowania powierzchni 
prosimy skontaktować siC z konsultantem Baril Coatings. 
 

INFROMACJE DOTYCZ=CE BEZPIECZELSTWA 
 
Oznaczenia Zgodnie z wytycznymi EU nr 67/548/EEG 

 
Szkodliwy i dracni>cy w kontakcie ze skór>, 
oczami i drogami oddechowymi. W przypadku 
kontaktu z oczami, natychmiast przemyć duc> 
iloWci> czystej wody i skontaktować siC z 
lekarzem. Nie jeWć, nie pić oraz nie palić tytoniu 
podczas aplikacji. 
 

UN 1263 
 
DANE UZUPEŁNIAJ=CE 
 
Opakowania Puszki 20  litrowe lub beczki 200 litrów. 

RozcieMczalnik w kanistrach 25 litrów lub 
beczkach 200 litrowych. 
 

  
Okres 
przechowywania 

W szczelnych oryginalnych opakowaniach  
12 miesiCcy, przechowywane w temperaturach 
pomiCdzy 5 °C i 40 °C. 
 

  
Dodatkowe 
informacje 
dotycz>ce 
bezpieczeMstwa 

zawarte s> w Karcie Charakterystyki 
Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego: 
Unimax Pro [633] 

  
Uwagi * GPS = GruboWć Powłoki na Sucho 

* ZLZO (VOC) = ZawartoWć Lotnych Zwi>zków 
Organicznych (VOC) 

* Optymalne warunki schniCcia = brak lub 
minimalna iloWć rozcienczalnika do 
mieszaniny, najwycsza mocliwe do aplikacji 
GSP, najlepsze właWciwoWci tiksotropowe, 
brak czasu indukcji dla mieszaniny itp. 

 
 

 


