
PPK
PPK PYŁ POD KONTROLĄ
GOTOWA DO UŻYCIA GŁADŹ DO WNĘTRZ

ZASTOSOWANIE
PPK Pył Pod Kontrolą (EPM ENDUIT POUSSIERE 
MAITRISEE) to gotowa gładź do wnętrz,  idealna 
do aplikacji ręcznej oraz za pomocą wałka. 
Specjalne właściwości gładzi ułatwiają wygładzenie 
 powierzchni. Wymaga mniej szlifowania -  powstaje 
mniej pyłu niż w przypadku gładzi tradycyjnej. 
Powstały, niefruwający pył spada na podłogę 
 podczas szlifowania.

ZALETY
• Nakładanie za pomocą szpachelki lub wałka
•  Jednorazowa warstwa do 2mm
•  Nie wymaga uprzedniego gruntowania po dłoża 

(gdy stabilne podłoże)
• 3 razy mniej szlifowania
• 3 razy mniej kurzu
• Długi czas otwarty
• Możliwość nakładania "mokre na mokre"
•  Powstały, niefruwający pył spada na podłogę 

 po dczas szlifowania,
• Doskonała jakość wykończenia
• Produkt bezzapachowy

CHARAKTERYSTYKA
• +/- 0,6-1 kg/1m2 na warstwę 
• Suchy ekstrakt 68%
• Gęstość : 1,7
• Zawartość LZO : < 1 g/l
• Maksymalna grubość nakładanej warstwy : 2 mm
•  Nakładanie kolejnej warstwy po całkowitym 

 wyschnięciu - 24 godzinach.
•  Temperatura nakładania i schnięcia 8-35°C.

SKŁAD
Woda, żywica akrylowa, węglan wapnia i inne.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem masę należy wymieszać w celu 
 ujednolicenia i upłynnienia produktu.
Nie należy nakładać na wilgotne lub zamarznięte 
podłoża. 
Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste 
i wolne od pyłu.
Aplikacja agregatem niskociśnieniowym typu Graco 
T-max 506/657 - zalecamy dyszę 651, masa może 
wymagać rozrzedzenia 1%, +/- 250ml. Aplikacja 
agregatem wysokociśnieniowym typu Airlessco 
HSS 9000, Wagner HC 950, Graco Mark VII, Titan 
6900, Eu- romair 80 - dysza 0.29 – 0.35.
Po związaniu i wyschnięciu gładzi, należy wietrzyć 
po mieszczenia aby uniknąć wysokiej wilgotności 
powietrza. Wysoka wilgotność sprzyja utwardzaniu 
się produktu. 

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadra 10 kg (na palecie 48 szt.) oraz  wiadra 25 kg 
(na palecie 33 szt.) 
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