
 
 

                                    
                            Farba RADOWIL-BRAMA                   12.5.1 

     
 
 
 
Symbol:         PKWiU: 20.30.12.0-6X-XXXX-XX;      KTM: 1317-723-11990-7XX 

Kolor:            czarny mat lub wg uzgodnień z klientem 

 Norma:         PN-C-81903: 2002; rodzaj IC 

Przeznaczenie:  
♦ Na stal czarną, kutą, ocynkowaną, Ŝeliwo, aluminium etc. Nie wymaga gruntowania.  
♦ Stanowi samodzielną powłokę ochronną typu „2 w 1” doskonale zabezpieczającą 
malowane przedmioty w atmosferze wiejskiej, miejsko-przemysłowej i nadmorskiej.  
♦ Do malowania bram, furtek, ogrodzeń, metalowych mebli ogrodowych, wyrobów 
kowalstwa artystycznego, balustrad, balkonów, latarni, galanterii metalowej itp.  
♦ Nadaje się równieŜ do renowacji starych powłok.   
 
Charakterystyka ogólna: Tworzy SZYBKOSCHNĄCE, MATOWE  powłoki ODPORNE 
na korozyjne działanie zmiennych warunków atmosferycznych, jak światło słoneczne, 
promieniowanie UV, „kwaśne deszcze”, woda, wilgoć, śnieg, mróz, zmienne temperatury od 
(-39) do 61 °C oraz ODPORNE na czynniki mechaniczne (bardzo dobra przyczepność do 
podłoŜa, elastyczność, odporność na uderzenia, twardość etc.).  
Świetnie nadaje się na powierzchnie pionowe - NIE KAPIE!!! 
Farba RADOWIL-BRAMA zawiera aktywny pigment o działaniu antykorozyjnym.  
 
Własności wyrobu:   

− gęstość wyrobu, g/cm3 , najwyŜej                                                            1,25                                               

− lepkość handlowa mierzona kubkiem  Forda nr 4   

                                           w temp. 20 ± 2 °C, s                                               110 ÷ 140                          

− zawartość części lotnych, % wag., najwyŜej                                          43 

− zawartość części nielotnych, % obj.                                                       40 

− grubość warstwy  mokrej, µm                                                              100 

                                             suchej, µm                                                                40       

−  zuŜycie teoretyczne przy grubości 40µm, w dm3/m2                               0,1 

− temperatura zapłonu, °C co najmniej                                                      26 

− zalecana ilość warstw                                                                                2 

− okres gwarancji od daty produkcji , miesięcy                                         18                                               
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Stosowanie:     

1. PodłoŜe:  KaŜde podłoŜe przygotowane do malowania powinno być czyste, suche, pozbawione 
śladów rdzy i innych produktów korozji, śladów tłuszczu, oleju, soli, kurzu i wszelkich innych 
zanieczyszczeń. Do mycia i odtłuszczania powierzchni metalowych zalecamy uŜycie wodnego 
roztworu preparatu EMULSOL RN-1 produkcji RAFIL. Renowacja: podłoŜe przed malowaniem 
naleŜy starannie umyć i odtłuścić, usunąć luźne fragmenty starej powłoki malarskiej oraz ślady 
korozji; stare, dobrze przyczepne do podłoŜa powłoki naleŜy zszorstkować (np. przez 
przeszlifowanie papierem ściernym), a następnie dokładnie odpylić.        

  
2.  Metoda nakładania: natrysk*, wałek, pędzel  

*W indywidualnych przypadkach zastosowań naleŜy dopasować lepkość wyrobu do 
posiadanego sprzętu i ustalić optymalne parametry natrysku. 
 

Uwaga! 
      ▼ Nie malować w czasie deszczu i mgły oraz przed burzą.  

     Malować w słoneczne dni, jednak naleŜy unikać malowania powierzchni nagrzanych do  
     nadmiernie wysokich temperatur, np. podczas intensywnych letnich upałów. W takich  
      warunkach, zawarty w farbie rozcieńczalnik szybko odparowuje, pogarszając zdolność farby  
     do rozlewania się po malowanej powierzchni, co moŜe być przyczyną powstawania wad  
     powłoki, negatywnie wpływających na jej trwałość i efekt dekoracyjny. 
▼ Zaleca się malować pędzlem z miękkim włosiem i unikać wielokrotnego pociągania pędzlem  
     w jednym miejscu, co moŜe prowadzić do rozmiękczania poprzedniej warstwy farby. 

      ▼ Przy malowaniu natryskiem naleŜy unikać zjawiska tzw. „suchego natrysku”. 
 
3. Przygotowanie farby: Przed przystąpieniem do malowania farbę naleŜy dokładnie wymieszać  
     w opakowaniu. 

  
          Rozcieńczalnik:  do farb RADACH   

                          PKWiU: 20.30.22.0-75-0001-XX;   KTM: 1318-157-35040-5XX 
Rozcieńczalnik  do mycia aparatury:  jak wyŜej. 

4.  Warunki malowania:  
− temperatura podłoŜa nie niŜsza niŜ 5 oC i nie wyŜsza niŜ 35 oC, i o 3 oC wyŜsza od   

       temperatury  punktu rosy, 
− wilgotność względna powietrza najwyŜej 80 %,  
− dobra wentylacja, 
−    temperatura otoczenia  nie niŜsza niŜ 5 oC i nie wyŜsza niŜ 35 oC. 

5.  Czas schnięcia w temp. 20 ± 2 oC i wilgotności względnej powietrza 55 ± 5 %: 
                                           pyłosuchość (stopień  1)    -     0,5 h                   
                                   suchość dotykowa (stopień 3)    -     1 h 
                              suchość transportowa (stopień 5)    -   24 h                                    

6.  Czas do nakładania kolejnej warstwy w temp. 20±2 oC i wilgotności względnej powietrza 55±5%: 
          - kolejną warstwę nakładać po uzyskaniu przez warstwę poprzednią co najmniej 3 stopnia  
             wyschnięcia.   
    
     Uwaga! Podane czasy mogą ulec zmianie wraz ze zmianą grubości powłoki, ilości warstw,  
                   temperatury suszenia, wilgotności względnej powietrza, warunków wentylacji.   
       
7. Następne wymalowania: farba RADOWIL-BRAMA produkcji RAFIL SA. 
 
Warunki BHP i P.PoŜ.: Ze względu na lotne i palne składniki wyrobu naleŜy przestrzegać   
     zasad i przepisów BHP i p. poŜ. zawartych w Karcie Charakterystyki wyrobu. 
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Przechowywanie, transport: Wyrób naleŜy przechowywać zgodnie z PN-C-81400: 1989  
w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zadaszonych, z dala od 
źródeł ognia i iskrzenia, w pomieszczeniach zamkniętych intensywnie wietrzonych, w temperaturze do 
30°C. Transport zgodnie z ww. normą w opakowaniach producenta, w warunkach zabezpieczających 
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Informacje dodatkowe: Farba RADOWIL-BRAMA posiada Atest Higieniczny PZH. 
Dopuszczalna zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/FR): 500 g/l. 
Produkt zawiera maksimum: 500 g/l LZO.  
 
     Podane powyŜej informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej.  
     W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub nietypowych zastosowań naleŜy skonsultować się  
     z producentem lub przeprowadzić próbne wymalowanie we własnym zakresie. 
     Niniejsza edycja karty technicznej uniewaŜnia wszystkie wcześniejsze jej wydania. 
 


