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BIOSAN® AQUA SATIN
MATHYS®

Opis produktu: Dobra rozlewnoœæ - dobra przyczepnoœæ do pod³o¿a - wysoka zdolnoœæ krycia, pomocna 

w osi¹gniêciu higienicznego œrodowiska.

Zastosowanie: Pokrywanie wewnêtrznych i zewnêtrznych œcian i sufitów nara¿onych na ma³e œcieranie, 

gdzie stawiane s¹ ostre wymagania higieniczne.

DANE TECHNICZNE:

Spoiwo: czyste ¿ywice akrylowe 

Po³ysk: satynowy po³ysk 

Stopieñ po³ysku (60°): 30 

Kolor: bia³y + kolory mieszane maszynowo 

Gêstoœæ: 1,2-1,3g/cm3 

Zawartoœæ substancji sta³ych: objêtoœciowo: 35-38% 

wagowo: 48-51% 

Zalecana gruboœæ warstwy: na mokro: 90µm (zu¿ycie: 11m2/l)

na sucho:  30µm (zu¿ycie: 11m2/l) 

Zawartoœæ lotnych zwi¹zków 

organicznych (VOC): max. 160g/l

Czas schniêcia: w temp.20st.C /60% RH 

Py³osuchoœæ: 1 h 

Do przemalowania: 8 h 

Pe³ne utwardzenie: 2 dni
*Rzeczywisty czas schniêcia zale¿y od rodzaju pod³o¿a. 

Temperatura zap³onu: produkt niepalny

Wydajnoœæ teoretyczna: 9-12m2/l . Wydajnoœæ praktyczna zale¿y od wielu czynników takich jak porowatoœæ 

i pofa³dowanie powierzchni oraz od strat materia³u podczas aplikacji. 

Przygotowanie powierzchni:

1. Pod³o¿a pomalowane: nak³adaæ bezpoœrednio na stare, nie uszkodzone pow³oki; g³adkie pow³oki nale¿y 

lekko zmatowiæ.

2. Pod³o¿a nie pokryte: Na pod³o¿a drewniane na³o¿yæ warstwê Pegaprim (wodorozcieñczalny) lub lepiej 

Fassiprim (rozpuszczalnikowy). 

Na mury, tynki, betony: jako pierwsz¹ na³o¿yæ warstwê Pegalink. Pod³o¿a o dobrej adhezji lub lekko skredowane 

nale¿y, po uprzednim umyciu wod¹ pod wysokim ciœnieniem, zaimpregnowaæ Pegafixem. 

DYSTRYBUTOR FARB SPECJALISTYCZNYCH

tel.  + 48 71 794 43 44
kom.+48 601 22 77 0550-517 Wroc³aw, ul.Bardzka 60



KARTA TECHNICZNA  2/2

Instrukcja stosowania:

Warunki otoczenia: min 10°C / max 80% R.H 

Mycie narzêdzi: woda 

Natrysk hydrodynamiczny: Dysza: 018 

Ciœnienie: 180bar 

w razie potrzeby rozcieñczyæ max. 5% wod¹ 

Natrysk powietrzny: Mo¿liwy, po rozcieñczeniu max. 5% wod¹

Pêdzel / wa³ek: Preferowany, bez rozcieñczania 

Wytyczne malowania, zalecenia szczegó³owe: Najlepiej nak³adaæ Biosan Aqua Satin natryskiem 

hydrodynamicznym lub pêdzlem. Nie nale¿y wykonywaæ malowania w zbyt wysokiej temperaturze, by unikn¹æ 

zmniejszenia rozlewnoœci. 

Stosowanie produktów Biosan nie eliminuje potrzeby prawid³owego i systematycznego mycia i dezynfekcji. 

Informacje dodatkowe:

Kody transportowe: patrz Karta Charakterystyki Produktu

Opakowania: 5 l 

Warunki przechowywania: 24 miesi¹ce w oryginalnych opakowaniach w ch³odnych, suchych i 

niezamarzaj¹cych pomieszczeniach.

Klasyfikacja AFNOR: Grupa I, klasa 7b2 

Warunki bezpieczeñstwa: Zapoznaæ siê z informacjami na puszce i w ulotce. 
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