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LUCITE® House-Paint
LUCITE® House-Paint Mix
Czystego acrylatu barw dyspersij

Zastosowanie:
Uniwersalna farba elewacyjna o doskonałych właściwościach do zastosowań zewnętrznych
na podłożach mineralnych typu beton, cegła, płyty włóknisto - cementowe, stare elastyczne
powłoki elewacyjne, jak również na podłożach typu drewno, metale nieżelazne, windur.
Właściwości produktu:
 Rozcieńczalna wodą, przyjazna dla środowiska
 Bardzo łatwe cienkowarstwowe rozprowadzanie
 Szybko schnąca, bardzo dobrze przylegająca
 Przepuszczalna dla pary wodnej, odporna na ulewne deszcze
 Wysoce elastyczna
 Odporna na kredowanie i ługowanie
 Błona konserwująca, tylko przy aplikacji na elewacjach
Wielkości opakowań: 1,00 / 5,00 / 12,00 Liter
Kolory:
6 kolorów podstawowych i > 10 000 kolorów włącznie z RAL i NCS mieszane w systemie
ProfiColor®.
Dane fizykalne:
Jedwabiście matowy 6-15%/kąt 850
Gęstość:: (20°C): 1,20 - 1,32 g/ml
Lepkość:: ok. 1900 mPas
Wydajność: 7-10 m²/l
Dane użytkowe:
PRZED UŻYCIEM DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.
Suszenie przy 20°C i 65% wilgotności powietrza: Suchy: 1-2 h. W warunkach suchego ciepłego
powietrza można obrabiać po 1 godzinie. Chłodne wilgotne powietrze odpowiednio
wydłuża czas schnięcia. Nie należy malować w warunkach wysokiej wilgotności powietrza
lub w dzień bezwietrzny.
Temperatura zastosowania: minimum 70C
Wilgotność:
< 80% względnej wilgotności powietrza
Obróbka:
Malowanie pędzlem, wałkiem malarskim lub rozpylaczem. Rozpylanie pod
wysokim ciśnieniem lub metodą airless.
Rozpylacz typu Airless:
dodać ok. 5% wody
Wysokie ciśnienie:
dodać ok. 20% wody
Czyszczenie urządzeń:
wodą, natychmiast po użyciu
Magazynowanie: Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w oryginalnym
pojemniku.
Chronić przed mrozem.
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- W poszczególnych przypadkach powierzchnie gazobetonowe lub mocno zwietrzałe tynki mogą oprócz
gruntowania przy użyciu LUCITE® Sealer wymagać również nałożenia pośredniej warstwy LUCITE ® House-Paint.
Jeśli warstwa wierzchnia ma być bardziej matowa, to ostatnią warstwę nakładać następująco: 3 części LUCITE ®
House-Paint + 1 część LUCITE® Blockfüller 866T. Jeśli powierzchnia ma być bardziej świecąca, można użyć LUCITE ®
Wetterschutz plus. Żeby ograniczyć przebijanie kolorowych substancji zawartych w drewnie, do izolacji należy
użyć LUCITE® Woodprimer 51C (Instrukcja Techniczna L - 7 100 078).
2 - Zwrócić uwagę na krawędzie cięcia.
1

W przypadku ciemnych kolorów istnieje ryzyko pojawienia się wykwitów. Mchy, algi, porosty itp. zasadniczo nie
dają się zamalować. Jeśli ich usunięcie jest niemożliwe, gwarancja nie obowiązuje lub jest ograniczona (np.
powierzchni dachu: generalnie nie wolno czyścić!).

Świadectwa badań / ekspertyzy iBMB:
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla CO2 µ=3.670.000
Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza µ=305m
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ=3.500
Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza Sd85=0,30m
Współczynnik nasiąkania wodą
W24= 0,045 kg/m2h0,5
Mech, algi, pleśń, porosty:
W naszej ofercie istnieją również produkty uzupełniające (dodatek modyfikujący LUCITE ®
Algizid oraz roztwór czyszczący LUCITE ® Algisan), umożliwiające oczyszczanie powierzchni już
zaatakowanych oraz w razie potrzeby uzupełnienie naszych produktów o działanie
grzybobójcze. Użycie naszych dodatków uszlachetniających wyraźnie spowalnia ponowne
zaatakowanie powierzchni. Konieczne jest przeprowadzenie dokładnej oceny
bezpośredniego otoczenia obiektu i konstrukcyjnego zabezpieczenia powierzchni elewacji.
Prosimy pamiętać, że produkty zawierające biocydy wymagają szczególnie starannego
postępowania w trakcie obróbki, magazynowania itp. Produktów zawierających biocydy nie
wolno stosować do wnętrz. Patrz stosowną instrukcję techniczną dla dodatków
modyfikujących LUCITE®.
Badania i ekspertyza prof. dr inż. Heinz Klopfera:
Przenikający wraz z deszczem dwutlenek węgla (CO 2) oraz dwutlenek siarki (SO2) zagraża, np.
przez karbonizację betonu, niezabezpieczonej substancji obiektu.
Para wodna nie może się wydostać, ściana ulega zawilgoceniu, na powłokach pojawiają się
pęcherze, które następnie odpryskują. Powłoki malarskie o optymalnej dyfuzji zapobiegają
takim szkodom.
Dyfuzja dwutlenku węgla
Można założyć, że karbonizacja betonu odnośnie ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej
jest w dostatecznym stopniu opóźniona, jeśli opór dyfuzyjny nanoszonej warstwy ochronnej s
odpowiada ekwiwalentnej warstwie powietrza Sd o grubości przynajmniej 50m. Wg wzoru Sd =
µCO2 x s otrzymujemy dla badanych powłok następujące opory dyfuzji. Zapisany przy
symbolu Sd indeks wartości liczbowej odpowiada zalecanej przez producenta farby grubości
powłoki s w mikrometrach. LUCITE® House-Paint biała: Sd85=305m
Jak widać na przykładzie powyższego, stosując badane powłoki w podanej powyżej
grubości warstwy uzyskuje się wystarczający efekt hamowania karbonizacji, dalece ponad
wymagane wartości brzegowe.
Dyfuzja pary wodnej
Wg powyższego wzoru można, podstawiając odnośne wartości oporu dyfuzyjnego dla pary
wodnej i uwzględniając podane przez producenta grubości warstw, wyliczyć ekwiwalentne
do dyfuzji grubości warstwy powietrza. LUCITE ® House-Paint biała: Sd85= 0,30m
Z reguły jeśli na beton nakładane są jakieś warstwy, to występującą ewentualnie dyfuzję pary
wodnej należy zakłócać w możliwie jak najmniejszym stopniu.

Dla tych powłok wyliczono bardzo niskie opory dyfuzji, tak, że w praktyce nie należy się liczyć
z zakłóceniami dyfuzji pary wodnej.

Właściwości:

Chroni przed zanieczyszczonym środowiskiem
LUCITE® House-Paint zawiera mikroskopijnie małe cząsteczki miki, które przy nakładaniu farby
nasuwają się na siebie jak gont. Idealna izolacja przed działaniem szkodliwych czynników
typu dwutlenek węgla czy dwutlenek siarki.
Ściana pozostaje zdrowa
Powłoka malarska LUCITE® House-Paint oddycha jak żywa skóra. Para wodna wydostaje się
bez przeszkód na zewnątrz - deszcz, także ulewny, nie przedostaje się do środka.p
Nie blaknie
Kolory LUCITEŽ House-Paint są nadzwyczaj odporne na szkodliwe działanie promieni UV.
Nie łuszczy się
Ta dająca się rozprowadzić cienką warstwą farba wnika głęboko w pory i dzięki temu
przylega do prawie wszystkich podłoży.
Zachowuje strukturę
Farba nie zakrywa struktury podłoża. Charakter podłoża, urokliwa gra światła i cieni zostaje
zachowana.
Szybciej niż inne
LUCITEŽ House-Paint schnie szybciej niż inne farby elewacyjne. Dwukrotne nałożenie farby w
ciągu dnia jest możliwe.

Informacje bezpieczeństwa:

Utylizacja:
Do recyklingu przeznaczać tylko puste puszki; niestwardniałe resztki należy
przekazać do punktu odpadów specjalnych lub punktu odpadów szkodliwych i trudnych.
Kod odpadów: 08 01 11
Kod produktu:
M-DF-02
Wskazówki szczególne:
Regularna kontrola i konserwacja jest konieczna, aby uniknąć szkód warstw i/lub elementów
malowanych. Dlatego zaleca się wykonywanie regularnych ekspertyz stanu podłoża i farby
oraz dokonywanie poprawek.
Wskazówki ogólne:
- Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza utrudniają wyschnięcie malowanej
powierzchni.
- Podłoże musi być czyste, suche, wyszlifowane, odtłuszczone, nie może zawierać substancji
utrudniających przyczepność farby i musi być fachowo przygotowane. Należy przestrzegać
VOB, część C, DIN 18363, pkt. 3.
- Nakładanie wałkiem malarskim lub rozpylaczem pozwala uzyskać cieńsze warstwy, ale
wierzchnia warstwa będzie słabiej pokryta i grozi jej szybsze wycieranie.
- Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji
- Chronić przed dziećmi.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Trzymać z dala od dzieci i nie wlewać do kanalizacji.
Powyższe dane zostały zebrane na podstawie najnowszego stanu techniki rozwoju i
zastosowania.
Zawierają one ogólne porady. Dane te opisują nasze produkty oraz informują o ich
zastosowaniu i przeróbce.
W ulotce tej nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich występujących w praktyce rodzajów
podłoża i sposobów ich obróbki malarskiej, dlatego w przypadku wątpliwości prosimy o
kontakt z naszym działem technicznym pod numerem telefonu:Tel. +49 2330 / 926285.
Z chwilą pojawienia się nowej, uwarunkowanej postępem technicznym, edycji naszej ulotki
technicznej wszelkie wcześniejsze dane tracą swoją ważność.

