UltraWhite 3
Ultrabiała, lateksowa farba do malowania ścian i
sufitów.
Ultrabiała, lateksowa farba do malowania ścian i sufitów.
Dzięki szybkiemu i niemalże bezzapachowemu wysychaniu
doskonale nadaje się do obiektów wymagających szybkiego
malowania lub odnawiania, a następnie szybkiego oddania
do użytku.
Właściwości farby UltraWhite 3 :
ultrabiała,
głębokomatowa o antyrefleksyjnych właściwościach,
o najwyższym poziomie krycia,
wydajna,
najwyższa odporność na szorowanie (klasa 1 wg PNEN-13300),
o mało wyczuwalnym, delikatnym zapachu,
przy malowaniu nie tworzy "smug",
niechlapiąca,
idealna do malowania sufitów.
do stosowania wewnątrznego

I klasa krycia

barwienie w systemie
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niechlapiąca

ekologiczna

wydajność

do ścian i sufitów

produkt hydrofobowy

ZASTOSOWANIE
Farba UltraWhite 3 polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok
dekoracyjno- ochronnych ścian i sufitów wewnątrz budynków. Szczególnie polecana do pierwotnego
i renowacyjnego malowania ścian w pomieszczeniach „mokrych” (jak np.: kuchnie, łazienki, pralnie)
oraz w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak np.: korytarze, klatki schodowe itp.).
UltraWhite 3 polecana jest również do malowania ściani sufitów w pomieszczeniach „suchych” jak
np.: salon, sypialnia, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe itp. Brak uciążliwego dla
użytkownika zapachu powoduje, że obszarami stosowania farby UltraWhite 3 są: budynki
użyteczności publicznej, placówki służby zdrowia, domy spokojnej starości, sklepy, hotele,
restauracje, biura, szkoły, przedszkola, gabinety lekarskie, urzędy, pomieszczenia mieszkalne oraz
zakłady produkcyjne przemysłu spożywczego. Farba może być używana zarówno do malowania
podłoży o jednolitej, bądź zmiennej strukturze. Idealnie nadaje się do malowania surowych
powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych
lub wapienno-piaskowych. Dzięki szybkiemu i niemal bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje
się do obiektów wymagających szybkiego malowania lub odnawiania, a następnie szybkiego oddania
do użytku.
Zalecana do malowania:

nowych podłoży mineralnych,
podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką farb dyspersyjnych,
nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków,
płyt gipsowo-kartonowych,
tynków i gładzi gipsowych.

DOKUMENTY
Karta Techniczna UltraWhite 3
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