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CHARAKTERYSTYKA 

 
TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00 jest metaliczną pastą dla 
dwuskładnikowych farb nawierzchniowych TEKNODUR 0050, 0090, 0150 
i 0190. 

ZASTOSOWANIE Stosowany w celu nadania metalicznego wyglądu gotowym farbom z serii 
TEKNODUR. 

WŁAŚCIWOŚCI Gdy TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00 jest dodawany do 
barwionych farb z serii TEKNODUR, tworzy powłokę o metalicznym 
odcieniu o doskonałej odporności na ścieranie i działanie warunków 
atmosferycznych.  

 W przypadku, gdy wymagana jest doskonała trwałość koloru i połysku 
powłoki malarskiej, zaleca się nałożyć na wierzch lakier poliuretanowy 
TEKNODUR 0250. 

 
DANE TECHNICZNE 

 

  
Proporcja mieszania 
składników 

Dodać 0,34l TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00 do 10l mieszaniny 
farby nawierzchniowej TEKNODUR. Patrz Informacje dodatkowe. 

Czas przydatności wyrobu do 
stosowania w temp 23oC 

 
Ok. 6 godz. 

Całkowita masa substancji 
stałych 

ok. 710 g/l  
 

Lotne związki organiczne (VOC) ok. 470 g/l 
Rozcieńczalnik, zmywacz  TEKNOSOLV 9521  
 
Oznakowanie bezpieczeństwa 

 
Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej 

  
 
SPOSÓB STOSOWANIA 

 

Przygotowanie podłoża Przed użyciem należy dokładnie wymieszać (do dna naczynia).  
TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00 należy dodawać do farby po uprzednim 
dokładnym wymieszaniu BAZY i UTWARDZACZA (do dna naczynia). 
Jeśli zachodzi konieczność dodania rozcieńczalnika, należy go dodawać na końcu, 
ostrożnie mieszając całość. 

 
 
Nakładanie 
 
 
 
Informacje dodatkowe 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stosować instrukcję zawartą w Karcie Technicznej farb nawierzchniowych TEKNODUR 
0050, 0090, 0150 lub 0190. 
 
 
Informacje dotyczące przechowywania umieszczone są na etykiecie produktu.  
Przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach, w chłodnych pomieszczeniach. 
 
UWAGA! TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00 należy dodawać po tym, jak 
UTWARDZACZ został wymieszany z bazą.  
Po dodaniu TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00, farby nie należy 
przechowywać ze względu na możliwość reakcji z wodą, która znajduje się z pastach 
barwiących. Może to skutkować powstaniem ciśnienia w puszce.  
 
TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00 NIE MOŻE BYĆ DODAWANY DO FARBY 
ZAWIERAJĄCEJ WODĘ! 
 
WAŻNE! Siła połysku metalicznego może się różnić w zależności od koloru farby 
nawierzchniowej. Przed aplikacja zaleca się wykonanie testu na małej powierzchni.  
 

 


