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Dulisol Hydro 
 

Jednoskładnikowa akrylowa powłoka 
podłogowa na bazie wody 

 

 

 Moc krycia: 12-14 m2/l 
 

 Schnięcie: ½ - 1 godziny 
 

 Rozcieńczanie: 8 do 10% objętości 
wodą, jeśli używa się pędzla/wałka, lub do 
15% przy używaniu pistoletu do malowania 
 

 Nakładanie kolejnej warstwy: 5-6 
godz. 
 

 Opakowanie: 750 ml oraz 2,5 l 
 

Metoda nakładania: Pędzel, wałek, 
pistolet do malowania natryskowego 

 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Jednoskładnikowa farba wodna do brukowanych posadzek 
betonowych i powierzchni zasadowych. Dzięki swojemu 
specjalnemu składowi nadaje się podłóg wewnątrz i na 
zewnątrz o niskim natężeniu ruchu. Zapewnia świetne 
pokrycie, bezproblemowe nakładanie, bardzo dobrą 
przyczepność i wysoką odporność na warunki pogodowe. 

DANE TECHNICZNE 
 

Tekstura Satyna 

Ciężar 
właściwy 

1,23 ± 0,02 kg/l 

Moc krycia 12 –14 m²/l na powłokę, w zależności od 
rodzaju podłogi 

Rozcieńczanie Wodą od 8 do 10% objętości przy 
nakładaniu pędzlem lub wałkiem oraz 15% 
objętości przy natryskiwaniu pistoletem. 

Schnięcie ½-1 godz. bez dotykania. 

Nakładanie 
kolejnej 
warstwy 

Można nakładać niż 5-6 godzin po 
nałożeniu wcześniejszej. Czas ten ulega 
wydłużeniu w niskiej temperaturze i przy 
dużej wilgotności powietrza.  

Możliwość 
chodzenia 

4-8 godzin po nałożeniu w zależności od 
warunków pogodowych. 

Klasa LZO „Jednoskładnikowa reaktywna powłoka 
ochronna. Powłoki podłogowe”. Typ 
wodny. Wartość graniczna LZO = 140 g/l. 
Maksymalna zawartość LZO w produkcie 
gotowym do użycia = 60 g/l. LZO: lotne 
związki organiczne o temperaturze 
wrzenia <250°C 

Zmywalność Co najmniej 3-4 tygodnie od nałożenia za 
pomocą delikatnych środków 
czyszczących. Nie zaleca się stosowania 
wody pod ciśnieniem. 

Odcienie Biel, RAL 7040 i RAL 7035. 
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 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Aby zapewnić dobrą przyczepność farby, powierzchnię do malowania 
odtłuścić i oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby, rdzy i zawilgoceń. 
Dokładnie przetrzeć papierem ściernym. 

NAKŁADANIE 

Wymieszać dobrze przed użyciem. Na poprawnie przygotowaną suchą 
powierzchnię nanieść jedną powłokę Dulisol Hydro o odpowiednim 
rozcieńczeniu. Po wyschnięciu, w razie potrzeby nanieść drugą powłokę. 

CZYSZCZENIE SPRZĘTU 

Podczas pracy nie dopuszczać do wyschnięcia narzędzi, zanurzając je w 
pojemniku lub w kuwecie. Dokładnie odcisnąć narzędzia, aby farba ściekła 
do pojemnika, po czym natychmiast czyścić rozcieńczalnikiem, wodą i 
mydłem. Unikać przedostawaniu się wody po myciu do cieków wodnych. 

WARUNKI NAKŁADANIA 

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Odmienne 
warunki pogodowe mogą obniżyć jakość farby. 

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Aby przechowywać farbę 
w dobrym stanie, należy zamykać puszkę po nałożeniu. Odzyskać 
niewykorzystaną farbę do ponownego użycia. Ponowne użycie może 
skutecznie zredukować wpływ na środowisko w całym cyklu życia 
produktu. 

OZNAKOWANIE 

Więcej informacji w kartach charakterystyki substancji (MSDS). 

BEZPIECZEŃSTWO 

Zapoznać się z etykietą z tyłu produktu. Przechowywać poza zasięgiem 
dzieci. 

 
 
 
 
 
 

Dane techniczne i instrukcje podane w niniejszej ulotce technicznej oparto na audytach przeprowadzanych przez poufne 
laboratoria oraz na wiedzy i doświadczeniu personelu naukowego firmy. Firma gwarantuje jakość produktu w zgodzie z 
wymaganiami normy ISO 9001, 14001 oraz systemu EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie 
szkody, w tym szkody powstałe wskutek niestosowania się do instrukcji użycia produktu lub używania go do celów 
niezgodnych z przeznaczeniem. 
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