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INSTRUKCJE SPECJALNE
•  OSTRZE!ENIE: Zeskrobywanie lub szlifowanie powierzchni starszych budynków 

(zw"aszcza wzniesionych przed 1978 r.) mo#e powodowa$ uwalnianie py"u 
zawieraj%cego o"ów lub azbest. WYSTAWIENIE NA DZIA&ANIE O&OWIU LUB 
AZBESTU MO!E BY' BARDZO NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA. Podczas 
przygotowywania powierzchni nale#y zawsze nosi$ stosowne osobiste 
wyposa#enie ochronne; usuwanie wszelkich pozosta"o(ci nale#y zako)czy$ 
zmyciem wszystkich powierzchni wod%. Wi*cej informacji — patrz broszura 
Dunn-Edwards „Bezpiecze)stwo przygotowania powierzchni” lub skontaktuj si* 
z infolini% ameryka)skiej federalnej Agencji Ochrony +rodowiska pod numerem 
1-800-424-LEAD, lub odwied, stron* www.epa.gov/lead b%d, /asbestos lub 
skontaktuj si* z lokalnymi w"adzami odpowiedzialnymi za s"u#b* zdrowia.

•  Produkt nie powoduje rozwoju ple(ni b%d, innych form grzybów, nie zapobiega 
ich rozwojowi ani nie usuwa ognisk zagrzybienia. G"ównymi czynnikami 
warunkuj%cymi rozwój ple(ni i/lub grzybów s% nadmierna wilgo$ i nieodpowiednia 
wentylacja. Przed malowaniem nale#y wyeliminowa$ takie czynniki.

•  Nowe nieteksturowane suche tynki s% cz*sto zapylone i niestabilne, co wp"ywa 
negatywnie na przyczepno($. Usun%$ nadmiar py"u przed zastosowaniem 
(rodków do gruntowania pod"o#y, takich jak np. VINYLASTIC Plus, aby 
wyeliminowa$ problemy z przyczepno(ci%.

• Nie jest przeznaczony do stosowania jako (rodek do gruntowania pod 
ok"adzinami winylowymi.

• Przed gruntowaniem g"adzie nale#y pozostawi$ do stwardnienia przez 7 dni.
• Nie nak"ada$, je#eli temperatura powietrza lub powierzchni nie przekracza 10°C.

STOSOWA! JAKO "RODEK DO GRUNTOWANIA

SUCHY TYNK
Z tekstur%:
G"adki:
G"ad,:

VINYLASTIC Plus
VINYLASTIC Plus
VINYLASTIC Plus (patrz Instrukcje Specjalne)

OSTRZE#ENIA DOTYCZ$CE ZDROWIA I BEZPIECZE%STWA: WDYCHANIE 
MGIE&KI RESPIRABILNEJ MO!E BY' SZKODLIWE. Stosuj tylko wraz z 
odpowiedni% wentylacj%. Unikaj wdychania oparów, rozpylonej mgie"ki i py"u. 
No( mask* N95/FFP2/P2 podczas rozpylania i polerowania. Unikaj kontaktu ze 
skór% i oczami. Nie spo#ywaj. Zamykaj pojemnik po ka#dym u#yciu. PIERWSZA 
POMOC: W przypadku po"kni*ciu natychmiast podaj 1 lub 2 szklanki wody do 
picia — w celu uzyskania informacji awaryjnej zadzwo) pod numer 112. Je(li 
masz trudno(ci z oddychaniem, przejd, do (wie#ego powietrza. W przypadku 
kontaktu z oczami natychmiast sp"ucz wod% przez 15 minut. Po kontakcie ze 
skór%, umyj dok"adnie myd"em i wod%.

• TRZYMA! POZA ZASI&GIEM DZIECI •

Sk"adniki (CAS #): Water (7732-18-5); Limestone (1317-65-3); Kaolin Clay (1332-
58-7); Copolymer Resin (Proprietary); Titanium Dioxide (13463-67-7); Quartz 
(14808-60-7).

TYP ROZPUSZCZALNIKA: 
Wodorozcie)czalny

TYP #YWICY:
Kopolimer akrylowy

WYKO%CZENIE (ASTM D 523): 1–2% przy 60°

KOLORY: Bia"y. Mo#e by$ barwiony maksymalnie 15 ml barwnika Dunn-Edwards 
ZTC o zerowej zawarto(ci LZO na 1 litr (2 fl. oz. na galon).

LEPKO"! PRZY 25°C (ASTM D 562): 93–103 KU

ZAWARTO"! LZO
18 g/l (PN-EN ISO 11890:2)

MAKSYMALNA ZAWARTO"! RAVOC
50 g/l

CZ&"CI STA'E WG OBJ&TO"CI (ASTM D 2697)
27,8% ±2%

CZ&"CI STA'E WG MASY
46,3% ±2%

MASA NA LITR (ASTM D 1475): 1,34 kg

SK'AD WG MASY
Pigment — 38,9%
*Pigmenty zasadnicze ........................... 6,0
Pigmenty wzmacniaj%ce ...................... 32,9

Spoiwo — 61,1%
!ywice akrylowe .................... 6,1
Woda i dodatki .................... 55,0

*Pigmenty zasadnicze obejmuj! dwutlenek tytanu (TiO") i inne pigmenty 
bezpo#rednio wp$ywaj!ce na si$% krycia danej farby.

ZALECANA GRUBO"! WARSTWY NA POW'OK&
Mokra: 183 µm (7,2 mil) Sucha: 50 µm (2,0 mil)

PRAKTYCZNA WYDAJNO"! PRZY ZALECANEJ GRUBO"CI SUCHEJ WARSTWY
Oko"o 4–5 metrów kwadratowych na litr, w zale#no(ci od stanu powierzchni i 
techniki nak"adania.

ZALECENIA DOTYCZ$CE ROZCIE%CZANIA: Pow"oka przeznaczona do 
nak"adania bez rozcie)czania w normalnych warunkach otoczenia i warunkach 
roboczych. W razie potrzeby, do zachowania dobrej rozlewno(ci i obrabialno(ci, 
nale#y doda$ maksymalnie 30 ml czystej wody na 1 litr pow"oki.

"REDNI CZAS SCHNI&CIA PRZY 25°C (ASTM D 1640)
Sucho($ dotykowa: 30–60 minut Kolejna warstwa: Po 2–4 godzinach
Czas schni*cia i czas do nak"adania kolejnej warstwy s% zale#ne od temperatury, 
wilgotno(ci i grubo(ci warstwy.

SPOSÓB NAK'ADANIA: P*dzel, wa"ek, natrysk bezpowietrzny

OPAKOWANIE: 3,78 l (galon), 18,93 l (5 galonów)

PRZECHOWYWANIE: Przechowywa$ w suchym miejscu. Chroni$ przed mrozem. 
Chroni$ przed temperaturami przekraczaj%cymi przez d"u#szy okres 45°C. 
Ekstremalne temperatury mog% spowodowa$, #e farba nie b*dzie nadawa"a si* do 
u#ytku. Wi*cej informacji — patrz biuletyn techniczny na temat najlepszych praktyk 
przechowywania farb na stronie dunnedwards.com

CZYSZCZENIE: Ciep"a woda z dodatkiem myd"a

UTYLIZACJA: Informacje o lokalnych mo#liwo(ciach utylizacji pozosta"o(ci farb 
dost*pne s% w dziale obs"ugi klienta Dunn-Edwards pod numerem 1-888-DEPAINT 
lub pod adresem www.dunnedwards.com. Nie miesza( z innymi produktami.

SPE'NIA WYMOGI: ARB 2007 SCM & CALGreen 2016; LEED 2009 IEQ Credit 4.2

KARTA DANYCH PRODUKTU: Dost*pna na stronie www.dunnedwards.pl

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: Wszystkie powierzchnie musz% by$ 
utwardzone, czyste, suche, wolne od zabrudze), py"u, rdzy, plam, t"uszczu, 
oleju, ple(ni, wosku, wykwitów krystalicznych, zwi%zków antyadhezyjnych 
i innych zanieczyszcze). Usun%$ pozosta"o(ci lu,nych, "uszcz%cych si* lub 
kredowych pow"ok malarskich szlifuj%c lub zeskrobuj%c je, b%d, korzystaj%c z 
innych stosownych metod. Odpowiednim wype"niaczem uzupe"ni$ wszystkie 
p*kni*cia, otwory i inne niedoskona"o(ci powierzchni. Wype"nione powierzchnie 
nale#y zeszlifowa$ i odpyli$. Po"yskliwe powierzchnie nale#y zmatowi$ celem 
przygotowania powierzchni szorstkiej, zapewniaj%cej dobr% przyczepno($.

OPIS: VINYLASTIC® Plus to profesjonalny lateksowy (rodek do gruntowania (cian do stosowania we wn*trzach, który zapewnia dobre krycie 
i wydajno($. Idealny do zastosowa) na suchych tynkach w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Przeznaczony do stosowania na suchych 
tynkach z wyko)czeniem poziom 5.

INFORMACJE O PRODUKCIE

VINYLASTIC® Plus
Wewn!trzny
Lateksowy podk"ad do gruntowania #cian
VNPL00


