
Przed uzyciem wyrobu nalezy dokladnie zapoznac sie z etykieta produktu i karta charakterystyki (SDS) w celu uzyskania 
informacji dotyczacych bezpieczenstwa i srodków ostroznosci. Aby uzyskac Arkusz Danych Srodowiskowych (EDS)lub Karte
Bezpieczenstwa(SDS) skontaktuj sie z lokalnym oddzialem Sherwin-Williams lub www.PaintDocs.Com. Wszelkie pytania lub
komentarze prosimy kierowac do lokalnego oddzialu Sherwin-Williams. Uwaga: Wszystkie zakupy produktów od Sherwin-
Williams podlegaja wylacznie warunkom sprzedazy Sherwin-Williams, które mozna znalezc na stronie www.Sherwin.Com. 
Prosimy o zapoznanie sie z tymi warunkami przed zakupem produktów. Sherwin-Williams gwarantuje, ze produkt jest wolny 
od wad produkcyjnych zgodnie z procedurami kontroli jakosci Sherwin-Williams. Z wyjatkiem poprzedniego zdania, ze 
wzgledu na czynniki, na które Sherwin-Williams nie ma wplywu, w tym wybór podloza oraz obsluge klienta, przygotowanie i 
aplikacje, Sherwin-Williams nie moze udzielac zadnych innych gwarancji zwiazanych z produktem lub dzialaniem produktu . 
SHERWIN-WILLIAMS ZRZEKA SIE WSZELKICH GWARANCJI, WYRAZNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIEDZY 
INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, DOROZUMIANEJ GWARANCJI 
PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. Odpowiedzialnosc za produkty, co do których udowodniono, ze zostaly 
wyprodukowane wadliwie, bedzie ograniczona wylacznie do wymiany wadliwego produktu lub zwrotu ceny zakupu 
zaplaconej za wadliwy produkt, zgodnie z ustaleniami Sherwin-Williams. W zadnym wypadku firma Sherwin-Williams nie 
ponosi odpowiedzialnosci za szkody posrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe, utracone zyski lub szkody karne 
wynikajace z jakiejkolwiek przyczyny.
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Karta 
Techniczna

INVER SpA con unico socio
Via di Corticella, 205 - Bologna ITALY

Data Wydruku:    18/3/2022

Produkt  63136
PE/P/M 25GL WHITE RAL 9001
Seria  123

 Wlasciwosci

  Rodzaj farby POLYESTER

  Ciezar Wlasciwy (Teoretyczny)  
(Kg/l)

1,46 ± 0,05

  Wydajnosc Teoretyczna @ 1 µm 
DFT m²/kg

686

 Dane Techniczne
 Wlasciwosci Powloki  Zakres/Wartosc
  Zalecana grubosc powloki 60 - 80 micron 

  Polysk (60 stopni) 20 - 30 

  Test uderzeniowy odwrócony 
(cm/kg)

25 

 Sposób utwardzania min: 180 °C @ 20' to 35'
max: 200 °C @ 10' to 15' 

 Aplikacja Do stosowania na liniach z aplikacja elektrostatyczna automatycznych lub     
recznych. W przypadku stosowania aplikacji tribo prosze o kontakt z   
przedstawicielem handlowym. 

 Przygotowanie powierzchni Powierzchnia do malowania musi byc oczyszczona z olejów, smarów oraz rdzy.  
Dla otrzymania optymalnych wlasciwosci powloki zaleca sie dobre jakosciowo 
przygotowanie powierzchni. 

 Podloze Do stosowania na podloza stalowe. 
 Certyfikaty 152 f
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