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Demidekk Ultimate Tackfarg 
Jotun Dekorativ 

. 

OPIS PRODUKTU 
 
Demidekk Ultimate Tackfarg jest wodorozcieńczalną powłoką ochronną do drewna na zewnątrz o 
bardzo dobrej stabilności i o długim cyklu konserwacyjnym.  
Zawiera środki grzybobójcze przeciwko tworzeniu się grzybów na podłożu. 
Kombinacja wysokojakościowych spoiw i wysoka zawartość pigmentów zabezpiecza stolarkę przed 
promieniowaniem UV i daje bardzo dobrą osłonę przed pogodą. 
Struktura drewna pozostaje ciągle widoczna. 
 
ZALECENIA DO STOSOWANIA 
 
Stosować, jako system razem z produktami Visir Primer. 
Szybkoschnąca i łatwa do stosowania o długotrwałym okresie zachowania koloru i połysku. 
Stosować na stolarkę nową i uprzednio malowaną i bejcowaną jak również na drewno impregnowane 
ciśnieniowo. 
Nadaje się również do pokrywania tworzyw sztucznych i przedmiotów metalowych na domach.  
Elementy metalowe powinny być jednak zagruntowane wcześniej odpowiednim gruntem. 
 

WŁASNOŚCI FIZYCZNE: 
 
Typ................................................................... Grunt na bazie specjalnych żywic akrylowych i alkidowych 
Kolor................................................................  Biały baza, A-, B-, C-; bazy: ochra, żółta i czerwień  
                                                                           żelazowa do kolorowania w systemie Jotun Multicolor. 
Połysk.................................................................10 - 35 
Lepkość............................................................ 170 – 220 CP 
Ciężar właściwy...................................................Biały / C- baza: 1,30/1,11 
Zawartość sunstancji stałych obj. %................... Biały / C- baza: 36,5/35-40 zależnie od koloru 

 
ZALECENIA DO STOSOWANIA: 
 
Grubość suchej powłoki, ................................... Ok.35 mikrometrów........  
Grubość mokrej powłoki,...................................90 – 110 mikrometrów.......  
 
Zalecana wydajność 
 
Zalecana wydajność, tarcica.                            7 - 10 m²/l 
 
Zalecana wydajność, drewno strugane            10 - 12 m/l 
 
Metody aplikacji...........................................        Pędzel, wałek lub natrysk bezpowietrzny 
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Instrukcja aplikacji natryskiem bezpowietrznym: 
 
Dysza...................................................                     0.46 mm / 0,015” -0,018”             
Kąt natrysku.......................................................       65 – 80 stopni 
Ciśnienie w dyszy 15 – 18MPa/150-180 kg/cm² 
 

Czasy schnięcia, (dane w 23 stop. C, 50% Wilgotność względna R.H.): 
 
Pyłosuchość............................................................ Ok. 0.5 godziny 
Odstęp czasu między warstwami..........................  .Ok. 2 – 4 godzin w zależności od temperatury, wilgotności, siły wiatru i 
grubości powłoki. 
 
Rozpuszczalnik/środek czyszczący.....................   Woda / odpowiedni środek czyszczący do pędzli 
 
Podłoże.............................................wilgotność  drewna max 18 % 
 
 

B H P: 
 
Dla produktu tego wydana została Karta Charakterystyki. 
Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia umieszczone na pojemniku. Używać w warunkach dobrej wentylacji. Nie wdychać 
par i mgły. Unikać kontaktu ze skórą. Nosić rekawice. W przypadku kontaktu, oczy należy dobrze przemyć wodą i poddać 
oględzinom lekarskim. W przypadku połknięcia natychmiast 
skontaktować sie z lekarzem 
Limity EU dla produktu (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max 80 g/l lotnych związków organicznych VOC. 

 
Różne: 
 
Kolorowanie...................................................  Do kolorowania używać systemu Jotun Multicolor  
Wielkość opakowań.........................................Kolor biały: opakowaniach: 1, 3,10 litrowe / bazy:  
                                                                         opakowania 0.9 2.7 i 9 litrowe 
Uwagi. 
Nie malować, jeśli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji lub opadów deszczu przed wyschnięciem powłoki 
farby.   
Temperatura powietrza i podłoża musi wynosić, co najmniej +5° C. 
 Ważne, aby zakończenia włokien słojów drewna pokryć 3 – 4 warstwami mokro-na-mokro. 
 NIE DODAWAĆ OLEJÓW NIEWIADOMEGO POCHODZENIA            
                                                                          

 SPOSÓB STOSOWANIA: 

 
PRZYGOTOWANIE:  
Przed rozpoczęciem obróbki, podłoża muszą być czyste i suche i w dobrym stanie. 

 
OBRÓBKA WSTĘPNA:  
Stolarka, która nie była obrabiana przez 4 – 6 tygodni musi być oczyszczona, 
 Luźne włókna drewna oraz luźno przyczepną farbę należy usunąć przez szlifowanie / użycie drucianej szczotki.  
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GRUNT: 
Na oczyszczoną stolarkę nałożyć 1 warstwę Visir Pigmented Pimer lub Visir Oljegruning Klar.  
Visir Oljegruning Klar powinien być stosowany w chłodnych porach roku (poniżej +5° C).  
Grunt musi być dokładnie rozprowadzony pędzlem.  
Zakończenia włókien słojów drewna należy dobrze pokryć 3 – 4 warstwami mokro-na-mokro. 
 
Proponowany grunt do metalu: 
stosować Vinyguard Silvergrey 88. Zalecane 2 warstwy.  
Kryteria aplijkacyjne znajdują sie w Karcie Technicznej produktu. 

 
FARBA NAWIERZCHNIOWA:  
Nowa, gładka, zagrutowana stolarka: nałożyć 3 warstwy Demidekk Ultimate Tackfarg. 

 
OGÓLNE:  
Wygładzić ostre krawędzie. 
Zawartość puszek o różnych numerach produkcji musi być wymieszana, aby uniknąć ewentulanych odchyleń w 
kolorystyce.  
Bazy kolorować w systemie Jotun Multicolor. 
Nie dodawać olejów niewiadomego pochodzenia. 
Nie rozcieńczać.  
Wcześniejsza pokrycie produktami zawierającymi smołę lub oleje mineralne może spowodować niezgodność z nową 
farba nawierzchniową  
Nałożyć warstwę testową.  
Światło słoneczne padające na mokrą powłokę może powodować schnięcie powierzchniowe i formowanie pęcherzy.  
Kondensacja powodować może tworzenie się powierzchni matowych. 
Przy aplikacji na drewno pokryte olejem lnianym może pojawić się pęcherzenie.  
Aplikacja na farby ognioodporne powodować może łuszczenie na skutek przenikania soli z podłoża 
 
Informacje w Karcie Technicznej podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w oparciu o badania laboratoryjne i 
doświadczenia praktyczne. Ponieważ wyrób nie zawsze stosowany jest pod naszą kontrolą, możemy gwarantować 
jedynie jego, jakość. Zastrzegamy prawo do zmiany informacji podanych w Karcie Technicznej bez uprzedzenia. 
 
Farba powinna być traktowana, jako półprodukt. Efekt zależny jest od rodzaju konstrukcji, stanu powierzchni, obróbki 
wstępnej, temperatury, wilgotności względnej powietrza, aplikacji etc. 
 

 
 
 
 

 


