Enke Multi Protect (EMP)
Wysokowydajna o doskonałej sile krycia powłoka ochronno-dekoracyjna na bazie
odpornych na warunki atmosferyczne akrylatów. Zróżnicowana kolorystyka pozwala na
dopasowanie powłoki EMP do otoczenia. Standardowe barwy Enke Multi Protect to:
biały, szary, grafitowy, brązowo - czerwony (rudy), patynowy (seledyn) i srebrny ( stal
nierdzewna ). Enke Multi Protec wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością do nowych
lub pozostawionych na działanie czynników atmosferycznych powierzchni
metalowych i z tworzyw sztucznych. Doskonale nadaje się do malowania uszczelnień
wykonanych Enkopurem lub Enkrylem. Elastyczna w temperaturach ujemnych.
Przeznaczenie

Zastosowanie
Instrukcja

Akcesoria

Powłoka ochrona przed korozją bitumiczną, wpływem agresywnego środowiska oraz
promieniami UV. Enke Multi Protect dzięki szerokiej palecie kolorów pełni również
funkcję dekoracyjną.
Materiały drewnopochodne, powierzchnie drewniane, płyty włóknocementowe, metale,
powierzchnie z tworzyw sztucznych, powłoki z Enkrylu i Enkopuru
Przygotowanie podłoża. Podłoże musi być czyste, suche, nośne oraz wolne od substancji
utrudniających przyczepność. Należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia . Obszary
zanieczyszczone olejami lub chemikaliami muszą zostać usunięte. Stare, spatynowane
powierzchnie metalowe muszą zostać przygotowane poprzez usunięcie powłok oraz
wyczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni. W celu zwiększenia przyczepności można
zastosować podkład np: VA 933. W przypadku podłoży pokrytych niewiadomego
pochodzenia powłokami należy przeprowadzić próbę przyczepności Enke Multi Protect a
w razie konieczności usunąć starą powłokę i gruntownie oczyścić powierzchnię.
EMP można stosować na uszczelnienia Enkopurem lub Enkrylem bez dodatkowych
zabiegów.
Nakładanie. Enke Multi Protect jest produktem jednoskładnikowym, gotowym do użycia
po dokładnym wymieszaniu. Nakładać metodami malarskimi przy pomocy pędzla lub
krótkowłosych wałków malarskich w ilości ok. 140ml/m2 (ok. 200g/m2) Podczas
nakładania należy unikać zbyt wysokim temperatur na powierzchniach metalowych. Czas
schnięcia wynosi ok. 2h przy temperaturze +20˚C. Zabrudzone narzędzia można
wyczyścić za pomocą EnkoClean.
-wałek malarski
-uchwyt do wałka
-taśma papierowa
-nożyczki ENKE
-otwieracz do puszek ENKE
-rękawice ochronne
-środek myjący ENKOCLEAN
Wszystkie akcesoria dostępne są w sklepie internetowym www.dach4u.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji: telefon 601 435 756, e-mail enke@kalamala.pl
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Dane techniczne
Baza:

Odporna na warunki pogodowe żywica akrylowa

Zużycie:

200g/m2 (140ml/m2)

Czas schnięcia:

ok. 2h przy + 20˚C

Kolory:

antracyt, brązowo-czerwony, patyna, szary, srebrny, biały

Nakładanie:

metody malarskie

Forma dostawy:

pojemniki jednorazowe 4 kg (3,5 kg w kolorze stali szlachetnej)

Zdolność krycia:

wysoka

Temp. Zapłonu:

ok. + 32˚C
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