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REMAL STRUKTURA
Powłoka malarska o strukturze gruboziarnistej do 0,5 mm

Produkt spełnia przepisane maksymalne wartości progowe lotnych substancji organicznych
(VOC), obowiązujące od 01.01.2010.

Charakterystyka i zastosowanie produktu:
REMAL STRUKTURA to wodorozcieńczalna farba malarska o strukturze gruboziarnistej do 0,5
mm. Stosowana jest zwłaszcza do imitacji wyglądu warstwy stiukowej, do malowania tynków,
betonu, płyt gipsowo-kartonowych, płyt wiórowo-cementowych, płyt wiórowych we wnętrzach.
Dzięki specyficznemu wykonaniu charakteryzuje się wysoką zdolnością krycia i odpornością na
ścieranie, ma wysoki 91% stopień bieli. Nadaje się również na tynki sanacyjne.
Przygotowanie podłoża:
Stare niejednolite powłoki o grubszych warstwach należy zdrapać. Do wyrównywania dziur,
pęknięć i nierównych powierzchni można użyć produktu REMAL ZAPRAWA GŁADŹ. W
przypadku większych pęknięć należy usunąć niejednolity materiał i na te miejsca nanieść kit
akrylowy, po którego wyschnięciu należy miejsca wyrównać produktem REMAL ZAPRAWA
GŁADŹ. Po wyschnięciu i przeszlifowaniu na podłoże łatwiej będzie nanosić farbę malarską. W
miejscach kłopotliwych (zacieki itp.) zaleca się użycia powłoki izolującej REMAL FLEK-STOP.
Podłoża zbyt chłonne, kruszące się i niejednolite należy wcześniej potraktować odpowiednim
środkiem penetrującym (utwardzić) np. REMAL, BARLET albo SOICRAT. Temperatura podłoża i
powietrza nie może podczas powlekania spaść poniżej +5 °C.
Zalecane postępowanie przy powlekaniu:
Farbę można rozcieńczać maks. 5% wody i nanosić w 1 lub 2 warstwach. Nanosić wałkiem
malarskim z krótkim włosem. Nową warstwę nanosić dopiero po idealnym wyschnięciu
poprzedniej.
Barwienie:
Kolory można uzyskać przez koloryzowanie pastami REMAKOL V3502, REMAL FARBA
KOLORYZUJĄCA.
Opakowania:
Opakowania plastikowe 10 kg.
Likwidacja resztek produktu i opakowania:
Resztki produktu nie do użycia można po wyschnięciu wody likwidować na składowiskach
odpadów komunalnych. Kod odpadu: 080112, kategoria odpadu: O.

Opakowanie po umyciu można likwidować jako materiał wtórny. Kod odpadu: 150102, kategoria
odpadu: O
Przechowywanie:
Przechowywać w suchym środowisku w temperaturze +5oC do + 25oC. W czasie transportu i
magazynowania chronić przed mrozem!

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i
nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą
bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować
zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz
chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady
lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kartach danych bez uprzedzenia.

