
HEMPALIN DECKPAINT 53240 

Charakterystyka: 
 
 
 
 
Zalecane stosowanie: 
 
 
 
Temperatura pracy, max: 
 
Certyfikaty: 
 
 
 
 
 
Dostępność: 
 
DANE FIZYKOCHEMICZNE: 
Kolor/ Nr koloru: 
Połysk powłoki: 
Części stałe, % obj.: 
Wydajność teoretyczna: 
Temperatura zapłonu: 
Gęstość: 
Sucha na dotyk: 
V.O.C.: 
 
 
 
 
SPOSÓB APLIKACJI: 
Metoda nakładania: 
Rozcieńczalnik (max obj.): 
Średnica dyszy: 
Ciśnienie w dyszy: 
 
 
Czyszczenie sprzętu: 
Grubość powłoki (DFT): 
Grubość warstwy (WFT): 
Czas do nałożenia następnej  
warstwy: 
 

HEMPALIN DECKPAINT 53240 jest szybkoschnącą styrenowaną farbą alkidową. 
Tworzy powłokę trwałą i odporną na światło słoneczne, wodę morską, rozpryski oleju. 
Nie jest odporna na węglowodory aromatyczne i niektóre gatunki benzyn. Jako 
powłoka przeciwślizgowa – patrz UWAGI poniżej. 
 
Jako powłoka nawierzchniowa ogólnego stosowania, wewnętrzna i zewnętrzna, na 
stalowe pokłady, schody, podesty, itp. w łagodnych i średnio korozyjnych 
środowiskach. 
 
Tylko w środowisku suchym: 120OC.  
 
Zatwierdzona przez duńskie, francuskie, hiszpańskie i singapurskie instytucje 
certyfikujące jako materiał wolno rozprzestrzeniający płomień, zgodnie z Rezolucją 
IMO MSC 61(67). 
Posiada duński, francuski, hiszpański, singapurski, malezyjski i indonezyjski certyfikat 
typu EC.  
 
Wymaga potwierdzenia 
 
 
zielony/ 40640                                             czerwony/ 50630   
półpołysk                                                     półpołysk           
42 ± 1                                                          41 ± 1            
14,0 m2/dm3 – 30µm                                   13,7 m2/dm3 – 30µm             
28OC                                                           28OC           
1,1 kg/dm3                                                                                 1,1 kg/dm3 
około 1 godziny w 20OC                              około 1 godziny w 20OC   

495 g/dm3                                                                                  490 g/dm3                
 
Stałe fizyczne mogą różnić się w zakresie normalnych odchyłek produkcyjnych przedstawionych w 
normie ISO 3534-1. Dalsze wyjaśnienia znajdują się w „Objaśnieniach” w Katalogu Hempla. 
 
 
natrysk bezpowietrzny       natrysk powietrzny          pędzel                                                
08080 (5%)                        08080 (15%)                   08080 (5%)   
0,018” – 0,021”  
15 MPa  
(dane dotyczące natrysku bezpowietrznego podane są orientacyjnie i mogą ulec korekcie) 
 
THINNER 08080  
30µm  
75µm  
 
min: 2 godziny (20OC) (patrz UWAGI poniżej) 
max: 4 godziny (20OC) (patrz UWAGI poniżej) 
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2. HEMPALIN DECKPAINT 53240  

WARUNKI APLIKACJI:  
 
 
POWŁOKA 
POPRZEDNIA: 
 
POWŁOKA NASTĘPNA: 
 
UWAGI: 
Nakładanie kolejnych 
warstw: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
 
Warunki BHP: 
 

Zgodnie z dobrą praktyką malarską. 
W przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia 
farby. 
 
HEMPALIN PRIMER 12050 lub zgodnie ze specyfikacją. 
 
Nie stosuje się. 
 
Certyfikaty są wystawione na poprzednio obowiązujący nr asortymentu 5324. 
 
Nałożenie kolejnej warstwy powinno nastąpić po wyschnięciu pierwszej i nie później niż po  
4 godzinach. Jeżeli czas ten został przekroczony, nie nakładać kolejnej warstwy wcześniej, niż po 
dwóch tygodniach. Nie ogranicza się maksymalnego czasu do nałożenia kolejnej warstwy, ponieważ 
nie ma wpływu na przyczepność. Jeżeli powłoka eksponowana była w środowisku 
zanieczyszczonym, przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się zmycie wodą słodką pod wysokim 
ciśnieniem i wysuszenie powierzchni. 
 
Aby uzyskać powierzchnię o własnościach przeciwślizgowych, należy nie wyschniętą, pierwszą 
warstwę HEMPALIN DECKPAINT 53240 posypać produktem HEMPEL’S ANTI-SLINT 67500 
(zużycie 67500 wynosi około 7,5 kg na 20 dm3 farby). Gdy farba wyschnie, zmieść nadmiar ścierniwa 
i nałożyć drugą warstwę HEMPALIN DECKPAINT 53240. 
 
Przeciwślizgowe własności powłoki można również uzyskać mieszając 1,0 kg HEMPEL’S  
ANTI-SLIP BEADS 67420 z 20 dm3  HEMPALIN DECKPAINT 53240. 
     
HEMPALIN DECKPAINT 53240 jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego. 
 
Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi 
oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w 
Kartach Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz przestrzegać polskich 
przepisów bezpieczeństwa. Nie wdychać, unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać. Zachować 
środki ostrożności z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka zaprószenia ognia lub wybuchu, oraz 
chronić środowisko. Nakładać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 
 
 
 

  
Niniejsza karta katalogowa zastępuje poprzednio wydaną. Definicje i pojęcia wyjaśnione są w Objaśnieniach w katalogu. Dane, specyfikacje oraz 
zalecenia ujęte w niniejszej karcie katalogowej są wynikiem testów i doświadczeń prowadzonych w ściśle określonych warunkach. Ich aktualność, 
kompletność i dopuszczalność w warunkach rzeczywistych nie jest gwarantowana i zgodność z nimi musi być określona przez Użytkownika. 
Dostawa produktów oraz doradztwo techniczne są zgodne z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I OBSŁUGI firmy Hempel, chyba 
że ustalono inaczej na piśmie. Producent i Sprzedawca nie ponosi innej odpowiedzialności, poza ujętą w Ogólnych Warunkach, za wyniki, defekty, 
bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia będące efektem zastosowania produktu. Karta katalogowa może ulec zmianie bez powiadomienia, a po 
pięciu latach od daty wydania automatycznie traci ważność. 
 
Wydana przez HEMPEL A/S 

Grudzień 2007/ 53240 Strona 2/2
 


