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Przedstawiciel firmy „TRIMETAL” – producenta farb i lakierów.
____________________________________________________________

   
     DIALCHAUX

                            Efekt starej wapiennej ściany

Charakterystyka:
Dialchaux  to nowoczesna  farba  wodorozcieńczalna  na  bazie  żywic  winylowych,  nadająca  efekt  starej
wapiennej ściany.
Nadaje ścianie naturalny charakter,  jest delikatna w dotyku, możemy zaoferować pełną gamę ciepłych
odcieni.  Pozwala uzyskać wygląd ściany pomalowanej starą metodą tj.  Farbą wapienną wymieszaną z
pigmentem. Bardzo matowa, lekko strukturalna, łatwa w zastosowaniu.
Może być nakładana na wszystkie typy ścian we wnętrzach, na podłoże takie jak: zaprawa, beton, gips i
pochodne. Podłoże musi być w dobrym stanie.
Można ją pokrywać lakierem akrylowym Dialfix i czyścić wodą i gąbką, unikając polerowania przestrzeni
matowych pokrytych Dialchaux.
Można ją odkleić od ściany, stosując metody odklejania tapety.
Nakładanie:
Dialchaux – nakłada się na ściany czyste,  świeże, spójne, odtłuszczone i nieabsorbujące (jako podkład
stosować: Dialprim ] w dwóch warstwach, używając pędzla i wałka.

                1 warstwa -  nałożyć obficie za pomocą wałka średniego. Odczekać ok. 6 godzin, aż pierwsza warstwa
                będzie całkowicie sucha (produkt zjaśnieje)
                2 warstwa – drugą warstwę nałożyć za pomocą płaskiego, szerokiego pędzla.

Pracować ruchami poziomymi, w pasach o szerokości ok. 1 metra. Farbę należy nakładać regularnymi
ruchami, w odległości 20 cm jedne od drugich.
Następnie, ruchami nieregularnymi, dążyć do pokrycia pierwszej warstwy. Widoczne pociągnięcia pędzla
uzyskamy zaraz po wyschnięciu (po ok. 6 godzinach).
Aby uzyskać lepszy efekt reliefu można w taki sam sposób nałożyć trzecią warstwę.
 Nakładanie warstwy lakieru: dla lepszej ochrony produktu  należy pokryć farbę lakierem Dialfix po 24

godzinach..
Sposób nakładania:
Czas schnięcia w 20°C

                suche: po 1 godzinie
                ponowne nakładanie farby: po 6 godzinach

Warunki nakładania:
 temperatura podkładu – min. 12°C
 temperatura w pomieszczeniu – min. 12°C
 wilgotność względna – max. 65%
Dane techniczne:
 narzędzie pracy wyczyścimy wodą
 charakterystyka:
farba: biała + 16 kolorów
gęstość przy 20°C: 1,44± 0,005
wydajność teoretyczna: 4 do 5 m²/L/warstwa DIALCHAUX
 skład
spoiwa: żywica winylowa
pigmenty: dwutlenek tytanu
rozpuszczalnik: woda
ekstrakt suchy: waga 53 ± 2%  objętość: 53 ± 3%
 magazynowanie:
Farbę należy przechowywać przez okres 1 roku w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temp. od 5 do 
35 °C.
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