
 

 

 

Rustins Ltd, Waterloo Road, London NW2 7TX. Tel: +44 (0)20 8450 4666 www.rustins.co.uk 

 

Czerwiec 2019 KARTA TECHNICZNA 

Nazwa produktu 
Quick Dry Small Job Gloss & Satin Paint – farba do małych projektów 
malarskich 

Typ 
Farba akrylowa na bazie emulsji. Wykończenie jest mocne, trwałe i odporne na olej 
i wodę. 

Przeznaczenie 
Dekoracyjna powłoka do nakładania na podkład Rustins Quick Drying Primer & 
Undercoat lub na istniejące farby/lakiery na drewnie i metalu. Do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

Szczególne właściwości 

Dostępna w 11 atrakcyjnych odcieniach: Poppy, Buttercup, Oxford Blue, 
Buckingham Green, Delphinium, Chocolate, Candy Pink, Magnolia, Black, White, 
Pearl Grey. Zgodny z normą dotyczącą bezpieczeństwa zabawek BS EN 71 część 
3 1995. 

Przygotowanie 
powierzchni 

Powierzchnia musi być czysta, gładka, nośna, sucha, wolna od wosku, kurzu i 
zanieczyszczeń. Na surowe drewno lub goły metal, nałóż przed malowaniem 
odpowiedni grunt i podkład. Na metal użyj podkładu Rustins Red Oxide Metal 
Primer. Do drewna użyj Quick Drying Primer & Undercoat. Malowane uprzednio 
powierzchnie należy oczyścić za pomocą Rustins Surface Cleaner lub Rustins 
Sugar Soap i lekko przeszlifować przed malowaniem. Pęknięcia można wypełnić 
szpachlówką Rustins Wood Filler. W razie potrzeby można zastosować podkład. 

Sposób użycia 
Nakładaj lekkie, równomierne warstwy za pomocą dobrej jakości pędzla do powłok 
wodorozcieńczalnych. 

Warstwy 
Wystarczy 1 warstwa, ale w razie potrzeby można nałożyć drugą. Lepiej nałożyć 
dwie cienkie warstwy niż jedną grubą. 

Czas schnięcia Suchość dotykowa po ok. 30 min. w zależności od temperatury i wilgotności. 

Nakładanie kolejnych 
warstw 

Po 3-4 godz. w zależności od temperatury i wilgotności. 

Temperatura aplikowania 
Idealnie 15-25°C. Nie stosować w temperaturze poniżej 10°C, w warunkach dużej 
wilgotności lub gdy spodziewane są opady. 

Wydajność Ok. 12-15 m² na litr w zależności od chłonności powierzchni. 

Konserwacja i 
pielęgnacja 

W razie potrzeby powierzchnię można czyścić łagodnym detergentem lub benzyną 
lakową. Zużyte obszary można ponownie pokryć po oczyszczeniu i lekkim 
przeszlifowaniu. 

Kompatybilność 
Kompatybilna z większością rodzajów podkładów. Może być nakładana na warstwy 
nawierzchniowe po dokładnym oczyszczeniu i lekkim przeszlifowaniu. 

Osad Przed użyciem dokładnie wymieszać. 

Okres trwałości 
/przechowywanie 

Wiele lat pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, szczelnie zamkniętym 
opakowaniu w chłodnych i suchych warunkach. 

Zagrożenia 
Trzymać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku 
kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem lub 
dedykowanego środka do mycia skóry. 

Czyszczenie 
Usuń nadmiar farby z pędzli przed czyszczeniem. Pędzle czyścić na mokro wodą. 
Zaschnięte pędzle można czyścić za pomocą Rustins Brush Restorer. 

Pojemności 250 ml 
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