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KARTA INFORMACYJNA 
 
Symbol wyrobu: 0502-345-XXXX 

Nazwa wyrobu: ALMADECOR – efekt młotkowy 
 

 
 
 

ALMADECOR – EFEKT MŁOTKOWY 
Opis produktu: Farba jednoskładnikowa, nawierzchniowa z połyskiem do metalu schnąca na 

powietrzu, przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania metali żelaznych. Specjalnie 

dobrane kombinacje składników nadają farbie wysoką konsystencję umożliwiając nakładanie 

grubych warstw. Wyrób wykazuje dobrą trwałość koloru i połysku w warunkach 

atmosferycznych. Odpowiednia pigmentacja i wyselekcjonowane żywice zapewniają 

optymalną ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych i korozyjnych. Farba szybko 

schnie tworząc powłoki o tzw. efekcie młotkowym. 

 

ZALECANE STOSOWANIE 

Do ostatecznego malowania: 

- elementów metalowych, maszyn, przenośników, narzędzi, 

- balustrad, ogrodzeń i innych konstrukcji żelaznych, 

- bram ogrodowych, barier ochronnych, prętów, siatek, konstrukcji szkieletowych, 

- mebli kutych,  

- odlewów żeliwnych bram 

CERTYFIKAT Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wydany przez Zakład Toksykologii 

środowiska– atest higieniczny nr 149/322/163/2011 

WŁASNOŚCI TECHNICZNE 

• Gęstość (około), kg/dm
3
      1,0 

• Zalecana grubość pojedynczej powłoki / warstwy, µm   35 / 70 

• Czas schnięcia (w 20 
o
C): stopień 1 (pyłosuchość), h   20             

o stopień 3 (sucha na dotyk), h             1 

• Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 35µm, dm
3
/m

2
  0,06 

• Zawartość rozpuszczalników (±2), % mas.    37 

• Zawartość składników stałych (±2), % obj.    55 

• V.O.C w produkcie gotowym do użycia, g/l    460 

• Zalecana liczba warstw       1 - 2 

 

POŁYSK POWŁOKI  połysk 

KOLORY srebro stare złoto zielony  granatowy czerwony 
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SPOSÓB APLIKACJI 

Farbę dokładnie wymieszać w opakowaniu. 

Metoda aplikacji wyrobu 

• pędzel,  

• wałek,  

• natrysk powietrzny  

 

Rozcieńczalnik o symbolu 8002 max 0 - 5%. Jeżeli zostanie dodane więcej rozcieńczalnika 

pożądany efekt może nie zostać osiągnięty. 

Przy natrysku zaleca się stosować wyższe ciśnienie i farbę o większej gęstości celem osiągnięcia 

bardziej widocznego efektu młotkowego. Zaleca się wykonanie testowego wymalowania celem 

sprawdzenia poprawności efektu. 

SPOSÓB STOSOWANIA 

Podłoże  

- zastosowanie farby ALMADECOR EFEKT MŁOTKOWY nie wymaga malowania podkładowego, 

jednak w  celu zwiększenia ochrony przed korozją można zastosować farbę podkładową 

ALMAKOR – TIX. 

- powłoka farby ALMAKOR-TIX do gruntowania lub ALMAKOR C bez śladów korozji, sucha, 

pozbawiona tłuszczu i kurzu. 

Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie 

podkładu. 

Warunki podczas malowania: 

- powierzchnia o temperaturze powyżej punktu rosy (uniknięcie kondensacji) 

- temperatura otoczenia nie niższa niż +5º 

- sprawna wentylacja. 
 

TRWAŁOŚĆ WYROBU:  9 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. 

 

 

 

 
Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz 

praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą . Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których 

produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności 

za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do 

zmiany instrukcji bez uprzedniego  zawiadamiania. 

 

UWAGA! Wyrób do profesjonalnego stosowania w przemyśle. Informacje dotyczące 

bezpieczeństwa stosowania wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki. 


