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OPIS 
Elastyczna i wodoszczelna pow oka na bazie zdyspegowanych w wodzie akrylowych polimerów 

ugo cuchowych. 
 

ASNO CI PRODUKTU 
Elastyczny - wodoszczelny i paroprzepuszczalny – doskona a odporno  na starzenie si  w rodowisku 
normalnym i przemys owym – chroni elbet przed karbonatyzacj  i korozj . 
 
ZALECANE STOSOWANIE 

 Pokrywanie i wodouszczelnianie murów, cian i fasad. 
 Mo e by  nak adany na pod a takie jak: tynki, beton, ceg y i beton komórkowy. 
 Do napraw uszkodze  ma ych powierzchni lub nierówno ci w pod u.    

 
DANE TECHNICZNE 
Po ysk:                                        subtelna struktura kwarcowa   
Kolor:                                         bia y 

sto  :                                     ± 1,6 g/cm3   
Zawarto  substancji sta ych:     obj to ciowo: ± 62 % 
                                                    wagowo:  ± 76 % 
Zalecana grubo  warstwy:        na mokro: 1,6 mm (zu ycie: 2,5 kg/m2) 
                                                    na sucho: 1 mm (zu ycie: 2,5 kg/m2) 
Temperatura zap onu:                 niepalny   
Granulacja kwarcu:                     0 – 1 mm                 
 
Zawarto  VOC:                         max. 10 g/l 
W mieszaninie do stosowania:   max. 10 g/l 
Kategoria:                                   A/i 
Limit UE:                                    140 g/g (2007) / 140 g/l (2010) 
 
CZAS SCHNI CIA            20oC / 50 % R.H. 
Dla dotyku:                            ± 4 godziny (1 kg/m2) 
Dla transportu:                       ± 7 godzin (1 kg/m2) 
Do przemalowania:                24 godziny 
 
ZU YCIE 
Teoretyczne: 1 -2,5 kg/m2 
Praktyczne:   Zu ycie praktyczne zale y od wielu czynników, takich jak porowato  i nirówno ci pod a 
                      oraz strat materia u w czasie aplikacji. 
 
PRZYGOTOWANIE POD A 

 Murfill Quartz mo e by  aplikowany bezpo rednio na stare (nie uszkodzone) wymalowania po 
dok adnym ich oczyszczeniu. 

 Skredowane pow oki lub pod a musz   by  najpierw zagruntowane – po umyciu pod a wod  
pod wysokim ci nieniem - Pegafixem. 

 Pod a nowe lub nie pomalowane: na materia y porowate na  najpierw pow ok  Gruntu 44HS lub 
Pegafixu.   

 Na  g adkie, nieporowate pod a na  cienk  warstw  Noxyde rozcie czonego 25 %-wym dodatkiem 
wody lub warstw  Pegalink. 

 kni cia o szeroko ci  0,5 mm: wype ni  Murfillem. 
 kni cia o szeroko ci  0,5 mm: wype ni  Elastofillem lub Murfill-Fillerem         
 Aktywne sp kania musz  by  zmostkowane siatk  pomostow  Murfill. 
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INSTRUKCJA STOSOWANIA 
By zapewni  jednorodno , materia  przed u yciem nale y dok adnie wymiesza . 
 
APLIKACJA I ROZCIE CZANIE 

dzel:                            Nak ada  p dzlem awkowcem. Nie rozcie cza . 
 
Wa ek:                             Nak ada  wa kiem z pianki lub z d ugim w osiem. Nie rozcie cza . 
 
Natrysk powietrzny:        Stosowa  sprz t do natrysku niskoci nieniowego (dyszka oko o 3-4 mm) 
                                         z pomp limakow . Nie rozcie cza .   
 
Mycie:                               Woda. 
 
WARUNKI APLIKACJI 
Tempertura minimalna: 5oC / Maksymalna wilgotno  wzgl dna:  80%. 
 
UWAGI 
Mo e by  przemalowywany farbami wodorozcie czalnymi (np. Murfiill Qaurtz, Murfill, Paracem, itp.) 
 
ZASADY BEZPIECZE STWA 
Zapozna  si  z Kart  Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego oraz informacjami nt. bezpiecze stwa 
wydrukowanymi na pojemniku z produktem.     
 
TRWA  PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
2 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkni tych pojemnikach w suchych, dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, bez dost pu promieni s onecznych, w temperaturach od 5o do 35oC. 
 
 
 
 
 
 


