
KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

FARBA MAGNETYCZNO-TABLICOWA PRO-NETIC

OPIS Pro-Netic to farba magntyczno-tablicowa, która jednocześnie pozwala stworzyć powierzchnię

przyciągającą magnesy i powierzchnie tablicową, po której można pisać kredą.

Zastosowanie Farba  Magnetyczno-Tablicowa  Pro-Netic  zapewnia  czarne,  matowe  wykończenie,  które

pozwala  stworzyć  magnetyczną  tablicę  na  odpowiednio  przygotowanych  ścianach,

powierzchniach  drewnianych  oraz  MDF.  Przed  użyciem  na  innych  powierzchniach,  należy

przeprowadzić  test.  Przed  użyciem  kredy  na  pomalowanej  powierzchni  należy  ją

„zagruntować” - patrz „UWAGI”. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie mat

Kolor czarny

Opakowania 0,5l, 1l, 2,5l

Gęstość 2,25 przy 20oC

Zawartość 
substancji stałych

objętościowo:  55%

Grubość Warstwy mokrej: 100 µm 

suchej: 50-55 µm 

Wydajność teoretyczna 10 m2/l przy grubości suchej warstwy 55 µm

Zawartość LZO maks. 30 g/l

Punkt zapłonu produkt niepalny

Czas schnięcia dla dotyku: 30 min. przy 20oC

do wyschnięcia: 2 godz. przy 20oC

do ponownego malowania: 3 godz. przy 20oC

pełna twardość: 5 – 7 dni  przy 20oC

Niska temperatura i  wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia  

i wydajności aplikacji każdej powłoki 

PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń. Istniejące

powierzchnie malowane powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zeszlifowane, aby zapewnić

odpowiednią przyczepność powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się materiały,  

a następnie pokryć powłoką zgodnie ze wskazaniami.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji Temperatura  podczas  aplikacji  i  schnięcia  –  powyżej  7°C.  W  przypadku  zamkniętych
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pomieszczeń, zapewnić dobrą wentylację podczas aplikacji i schnięcia. 

Sposób aplikacji pędzel

Poprzednia warstwa Stosować  bezpośrednio  na  ściany  i  drewno.  Na  metale  nieżelazne  stosować  Coo-Var  All

Metals Primer.

Kolejna warstwa Farba Magnetyczno-Tablicowa Pro-Netic.

Instrukcje dotyczące
mieszania

Dobrze wymieszać przed użyciem.

Rozcieńczanie czysta woda (maksymalnie 5%)

Czyszczenie woda

Ponowne malowanie Po upływie 3 godz. przy 20oC.

UWAGI Nakładać  co  najmniej  3  warstwy  przy  użyciu  pędzla.  Powierzchnie  tablicowe  są  mocno

porowate, istnieje ryzyko, że ślady po pierwszych napisach kreda pozostaną na stałe. Aby tego

uniknąć  należy  pokryć  cały  obszar  tablicy  boczną  powierzchnią  kredy.  Następnie  wetrzeć

kredę suchą szmatką, a później zmyć. 

Warunki bezpieczeństwa Zapoznaj się z informacjami na puszce i ulotce.

Karta charakterystyki Dostępna na życzenie.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą

producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z

niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza

karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.

ul. Pułtuska 13

61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03

Fax +48 61 624 32 98

www.noxan.pl
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