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DS 904 NORDICA EKO 3330
8 06.02.2006 Farba nawierzchniowa
 
TYP 

 
Wodorozcieńczalna satynowa farba akrylowa do stosowania na zewnątrz.  
 

ZASTOSOWANIE  
 
 
 
 
WŁAŚCIWOŚCI 

Malowanie zewnętrznych płyt drewnianych oraz prefabrykatów dla 
drewnianych budynków. Przed zastosowaniem produktu najlepiej 
skontaktować się z producentem w celu sprawdzenia przydatności 
produktu. 
 
NORDICA EKO 3330 posiada doskonałą odporność na działanie warunków 
atmosferycznych.  

 
DANE TECHNICZNE 
 

 

Części stałe  Ok. 40 % obj. 
  
Całkowita masa substancji 
stałych  

 
ok. 560 g/l 

  
Organiczne substancje lotne 
(VOC) 

Ok. 28 g/l 

  
Wydajność teoretyczna Drewno piłowane 5-7 m²/l 

Drewno strugane 8-10 m²/l 
  
Szybkość schnięcia w temp. 
+23°C, 50% wilg. wzgl., płytka 
szklana 120μm 

Pyłosuche po 30 min. 
Suche na dotyk po 40 min. 
Podane czasy schnięcia są orientacyjne, zależą od rodzaju drewna. 
 
Do ponownego pokrycia po 24 godz. 
 

 
Rozcieńczalnik, zmywacz 

 
Woda. Sprzęt umyć natychmiast ciepłą wodą i środkiem myjącym. 
 

 
Wykończenie 

 
NORDICA 3330-03: półmat 

 
Kolory 

 
Farba zawarta jest w systemie kolorowania Teknomix. 
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SPOSÓB STOSOWANIA  
 

 

Przygotowanie powierzchni Malowana powierzchnia musi być czysta i sucha. 
Wilgotność względna drewna powinna być poniżej 20%. 
 

Warunki podczas 
nakładania 

Podczas nakładania i schnięcia temperatura otaczającego powietrza, 
powierzchni powinna być powyżej +10°C,  temperatura farby powinna być 
powyżej +15°C a wilgotność względna powietrza powinna być mniejsza od 80%. 
 
Unikać malowania w bezpośrednim nasłonecznieniu. 
 

Gruntowanie Za pomocą podkładu TEKNOL 1881 lub TEKNOL 2881. 
 

Nakładanie Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.  
Farbę nakładać pędzlem, natryskiem lub za pomocą maszyny oblewniczej.  
 
Przy aplikacji za pomocą maszyny odlewniczej należy rozcieńczyć z wodą w 
stosunku 4 : 1.  
 

Warunki składowania Informacje dotyczące przechowywania znajdują się na etykiecie.  
Trzymać w dokładnie zamkniętych pojemnikach. 
Optymalna temp. przechowywania +10 do +25°C. 
FARBA NIE MOŻE ZAMARZAĆ !!! 
 

 


