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TRIMETAL - DIALCOLOR
Wielokolorowa farba natryskowa

Charakterystyka 
DIALCOLOR  jest to wielokolorowa powłoka dekoracyjna do wnętrz na bazie żywic akrylowych, oferowana w 108 
kolorach.
DIALCOLOR  nadaje się do dekoracji każdego typu wnętrz, nawet intensywnie uczęszczanych jak np. szpitale, hotele, 
szkoły, kompleksy sportowe, supermarkety itp.
DIALCOLOR  cechuje się doskonałą przyczepnością do każdego rodzaju podłoża malowanego lub niemalowanego jak np. 
gips czy płyty gipsowo-kartonowe, beton, tynki cementowe, drewno i płyty drewnopodobne.
DIALCOLOR  jest odporny na 8.000 cykli testu zmywalności ASTM (nie odnosząc przy tym żadnego uszczerbku).
DIALCOLOR  nie posiada zapachu i jest całkowicie suchy po 24 godz.;
 pozwala więc na szybkie ponowne zajmowanie malowanych pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża:
- polecamy podkład Dialprim
- podłoże nowe lub podłoże w dobrym stanie: usunąć elementy nieprzywierające, kurz itp. przez szczotkowanie, 

zdrapywanie lub zmycie
- podłoże stare w dobrym stanie, malowane lub niemalowane: wyeliminować kurz, odpryski i wykwity przez 

szczotkowanie lub zdrapywania. Trzeba zlikwidować przyczynę występowania wykwitów, jeżeli chcemy uniknąć ich 
ponownego pojawienia się

- zmycie i zmatowienie podłoży błyszczących
- podłoża cechuje się zmienną porowatością, albo gdy występują plamy od nikotyny i sadzy: zastosować środek 

izloujący np. PRIM-ISOL

Stosowanie:
- produkt jest gotowy do użycia, nie trzeba go rozcieńczać
- sprzęt: pistolet, średnica dyszy: 2,5 mm
- odległość pistoletu od malowanej powierzchni: 30-40 cm
- warunki stosowania: temperatura min. 18°C, wilgotność względna: max 60%
- w większości przypadków wystarcza położenie jednej warstwy DIALCOLORU. Ewentualna druga warstwa może być 

nałożona po 24 godz.

Dane techniczne:
- spoiwo: żywice akrylowe w emulsji wodnej
- pigmenty: dwutlenek tytanu i wypełniacze
- rozcieńczalnik: woda
- gęstość przy 20°C: 1, 10± 0,1
- wygląd powłoki suchej: aksamitny mat
- zmywalność ASTM: 8.000 cykli bez widocznego uszczerbku
- czas schnięcia przy 20°C i 60% wilgotności względnej:

o można dotykać po 6 godz.
o całkowite wyschnięcie: 24 godz.

 wydajność: 3-5 m²/l
 Konserwacja ścian po malowaniu:
-ściany należy przemywać  gąbką  lub szmatką  z użyciem białego płynu  aby uniknąć przebarwień [ Może być płyn do mycia
naczyń  lub szare mydło]. Konserwację należy wykonywać w miare często po zabrudzeniu .  
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