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OPIS 
Farba na dachy na bazie zdyspegowanych w wodzie polimerów akrylowych. 
 

ASNO CI PRODUKTU 
400 % elastyczno ci - paroprzepuszczalny – przeciwdzia a zbyt du emu miejscowemu nagrzewaniu si  
pod a poprzez odbijanie si wiat a od p atków aluminium obecnych w pow oce – zachowuje swoje 

asno ci tak e w ró nych trudnych warunkach atmosferycznych (promieniowanie UV, woda, wysoka 
temperatura, fluktuacje, itp.) - atwy do przemalowa  - tworzy odporn  na cieranie, gumopodobn  pow ok  
bez spoin i szwów. 
 
ZALECANE STOSOWANIE 
Dekoracyjna aluminiowa pow oka nawierzchniowa oraz trwa a ochrona dachów z efektem odbijania 
promieni s onecznych. 
 
DANE TECHNICZNE 
Po ysk:                                        b yszcz cy (po ysk 60o: ± 70 %)  
Kolor:                                         aluminiowy 

sto  :                                     1,03-1,06 g/cm3   
Zawarto  substancji sta ych:     obj to ciowo: 47-49 % 
                                                    wagowo:  50-52 %  
Zalecana grubo  warstwy:        na mokro: ±1000 µm (zu ycie: 1 m2/l) 
                                                    na sucho: ±480 µm (zu ycie: 1 m2/l) 
Temperatura zap onu:                 niepalny                   
Twardo  typ A Shore'a:            70 (ASTM D 2240) 
Paroprzepuszczalno :            µ = 1836 
 
Zawarto  VOC:                         max. 70 g/l 
W mieszaninie do stosowania:   max. 70 g/l 
Kategoria:                                   A/i 
Limit UE:                                    140 g/l (2007) / 140 g/l (2010) 
 
CZAS SCHNI CIA            20oC / 50 % R.H. 
Dla dotyku:                            4 godz. 
Dla u ycia:                             6-7 godzin 
Do przemalowania:                24 godziny 
Pe ne utwardzenie:                 ± 1 tydzie  
 
ZU YCIE 
Teoretyczne: Dla uzyskania wodoszczelno ci: 1 – 1,5 l/m2 (w zale no ci od typu dachu) jako druga pow oka 
                      na Dacfill. 
  Dla warstwy podstawowej: 0,3 – 0,5 l/m2 

Praktyczne:   Praktyczne zu ycie zale y od wielu czynników takich jak porowato  i nieróno  powierzchni, 
                      a tak e strata materia u podczas malowania. 
 
PRZYGOTOWANIE POD A 
Pod e musi by  czyste i suche, wolne od lu nych p atów, wiru, py u i brudu. P kni cia i rysy zmostkowa  
siatk  Dacfill-fleece.  Szczeliny wype ni  Elastofillem. 
Bardzo porowate pod a zagruntowa  gruntem Primer 44 HS.  
Dac-Hydro-Alu mo e by  aplikowany bezpo rednio na metale (z wyj tkiem nowej stali galwanizowanej), 
materia y dachowe i wi kszo  produktów bitumicznych (starsze ni  1 rok). 
Dac-Hydro-Alu mo e by  bez problemów nanoszony na wiekszo  produktów wodorozcie czalnych, takich 
jak Dacfill i Noxyde. 
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Nie nak ada  bezpo rednio na Fillcoat lub Fillcoat Fibers. W takim przypadku konieczne jest wcze niejsze 
na enie warstwy Dacfill. 
Dac-Hydro-Alu nie mo e by  nak adany na elstyczne PCV, EPDM, smo  lub materia y bitumiczne m odsze 
ni  1 rok, poliizobutylen i g adkie materia y bitumiczno-polimerowe. 
W przypadku zastoin wody, Dac-Hydro -Alu musi by  zawsze nak adany w kombinacji z Dacfill-mesh przy 
zu yciu 2 l/m2.   
 
INSTRUKCJA STOSOWANIA 
By zapewni  jednorodno , materia  przed u yciem nale y dok adnie wymiesza . 
 
APLIKACJA I ROZCIE CZANIE 

dzel:                             Wszystkie typy, nie rozcie cza . 
 
Wa ek:                             U ywa  wa ków moherowych z d ugim w osiem nie rozcie cza . 
 
Natrysk powietrzny:        Nie polecany. 
 
Natrysk bezpowietrzny:   W przypadku aplikacji metod  natrysku bezpowietrznego, warstwa aluminium  
                                          b dzie nierówna; idealna jest metoda natrysk bezpowietrzny – wa ek, dlatego 
                                          w przypadku nak adania metod  natrysku bezpowietrznego konieczne jest  
                                          rozwa kowanie powierzchni wa kiem. 
 
Mycie:                               Woda. 
 
WARUNKI APLIKACJI 
Nak ada  w warunkach suchych w temperaturze minimum  5oC. 
 
ZASADY BEZPIECZE STWA 
Zapozna  si  z Kart  Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego oraz informacjami nt. bezpiecze stwa 
wydrukowanymi na pojemniku z produktem.     
 
TRWA  PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkni tych pojemnikach w suchych, dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, bez dost pu promieni s onecznych, w temperaturach od 5o do 35oC. 
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