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MARKA PRIMACOL® PROFESSIONAL  

PRODKUT Latex – dodatek do farb  

 

Dodatek uszlachetniający do farb 

 

 Poprawia trwałość kolorów 

 Podnosi połysk farby  

 Zwiększa przyczepność 

 Większa odporność na ścieranie i 

zmywanie  

 

POJEMNOŚĆ 500ml 

WŁAŚCIWOŚCI Latex to dodatek uszlachetniający do farb. Latex może być stosowany do farb akrylowych i 

emulsyjnych zarówno białych jak i kolorowych. Produkt znacznie podnosi jakość farby. 

Zwiększa jej odporność na zmywanie, ścieranie, poprawia przyczepność, a także sprawia, że 

farba nakłada się równomierniej i łatwiej.  

 

Ponadto wpływa pozytywnie na trwałość barwy oraz odporność powłoki na promieniowanie 

UV. Dodatkową zaletą jest zwiększenie wydajności farby. Zaleca się stosowanie preparatu do 

zwiększenia połysku farb matowych oraz do poprawy parametrów farb emulsyjnych.  

 

SPOSÓB UŻYCIA Przed dodaniem do farby należy wykonać próbę na małej ilości farby. Preparat należy dodać 

do farby i dokładnie mieszać przez 5 minut. Zalecana ilość to 0,5 – 1l dodatku na 10l farby. 

W przypadku dozowania Latex’u w ilości większej niż 1l na 10l farby uzyskuje się farbę o 

wysokim połysku. 

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w temperaturze 5–25oC, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych, 

oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Nie przemrażać. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt niepalny. Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. Szczegółowe informacje 

zawarte w karcie charakterystyki produktu.  

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny dyspersja styrenowo-akrylowa pH 7,0-8,0 

Postać/kolor biały płyn Gęstość ok. 1 g/cm3  

Zapach  łagodny, specyficzny    
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INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


