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Ralston PlastDecor 
 

Opis 

Bardzo elastyczna i odporna na ścieranie, oddychająca, wodorozcieńczalna strukturalna farba ścienna na 

bazie dyspersji akrylowej. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

 

Zastosowanie 

Na podłożach kamiennych, takich jak beton, mur, tynk i płyty gipsowo-kartonowe na zewnątrz budynków. 

Bardzo dobrze sprawdza się jako dekoracyjne wykończenie ścian, wypełniające ubytki i szczeliny (do 0,3 

mm).  

 

Podstawowe właściwości 

- Wyśmienita trwałość przy użyciu na zewnątrz budynków  

- Elastyczna 

- Bardzo dobrze się zmywa i nie przyciąga brudu 

- Bardzo prosta w aplikacji 

- Struktura zależy od metody aplikacji 

 

Kolory i połysk 

Wszystkie kolory dostępne dzięki systemowi barwienia Ralston AQ 

Satynowy połysk 

 

Dane techniczne 

Przy 20ºC i 65% wilgotności względnej  

Gęstość:  ok. 1,3 kg/dm³ 

Lepkość:  Pastowata 

Zawartość substancji stałych:   ok. 49% objętości 

Pyłosucha:   po ok. 2 godzinach 

Kolejna warstwa:   po ok. 8-12 godzinach, w zależności od struktury 

Odporność na szorowanie:   Klasa 1 według PN-EN 13 300 (po 1 miesiącu) 

Sposób nakładania:  Pędzel, rolka i/lub pistolet natryskowy airless (końcowe malowanie 

wałkiem strukturalnym) 

Dane natrysku:    Pistolet natryskowy 

   Ciśnienie: 10-15 MPa (100-150 barów) 

   Dysza:  0,018-0,021 cala (0,46-0,53 mm) 

   Rozcieńczanie: 5% wody 

Warunki podłoża:  Powierzchnie niemalowane: 

Podłoże musi być suche, stabilne, czyste, pozbawione warstwy pyłu, tłuszczu i 

powłoki cementowej. 

   Powierzchnie uprzednio malowane: 

   Podłoże musi być stabilne, czyste, pozbawione warstwy pyłu i tłuszczu. 

Uwaga: Podłoża wiązane cementem muszą być sezonowane przez ok. 28 dni. Absorbujące i 

porowate powierzchnie zagruntować za pomocą środka Ralston Wall Primer. 
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Ralston PlastDecor (ciąg dalszy) 

 

Wydajność 

Wydajność praktyczna 

2,5-5 m2/l = 250-500 g/m2 przy nakładaniu rolką, na warstwę, w zależności od porowatości podłoża, w razie 

potrzeby określić na podstawie malowania próbnego. 

 

Warunki aplikacji 

- Min. 5ºC temp. otoczenia i podłoża  

- Max. wilgotność względna 85% 

 

Instrukcja użycia 

- Przed użyciem dobrze wymieszać 

- Rozcieńczanie: gotowy do użycia, ewentualnie woda. 

- Narzędzia oczyścić wodą 

 

Dane produktu 

Opakowanie:    2,5 i 10 litra – BW i BTR 

Składowanie:   W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym 

miejscu. Chronić przed mrozem. 

Maksymalny okres przydatności do użycia: 12 miesięcy 

 

Środowisko naturalne i bezpieczeństwo 

Temperatura zapłonu: nie ma 

Środki bezpieczeństwa: Użytkownika obowiązuje miejscowe prawodawstwo regulujące zasady 

BHP i ochronę środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji 

oraz aktualne dane, prosimy zapoznać się z Kartą Danych 

Bezpieczeństwa Materiału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Właściwości i dane techniczne zależne są od koloru. Podano wartości uśrednione. 

 

 

BW = Baza Biała 

BTR = Baza Transparentna 

W = Biały 


