
 

 

 

KARTA PRODUKTOWA  

Enke Multi Protect 

 

 

        

 

 

 

 

                                

 

OPIS 

 

Enke Multi Protect  to jednokomponentowa, powłoka ochronno- dekoracyjna na bazie żywicy 

akrylowej. Produkt o dużej odporności na warunki atmosferyczne  oraz doskonałej  zdolności 

krycia. Enke Multi Protect  posiada bardzo dobrą przyczepność do  podłoży   metalowych i  

tworzywowych 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
Baza żywica akrylowa 

Lepkość około 4000 mPas (tiksotropowa) 

Konsystencja płynna masa o konsystencji tiksotropowej 

Barwa  antracyt, rudy, patyna, szary, biały, stal 

nierdzewna 

Powierzchnia półmatowa 

Czas schnięcia od 1 h do 2h 

Elastyczność w temp.ujemnej < - 25°C 

Zużycie   ok. 140ml/m2 (ok. 200g/m2) 

 
 

ZASTOSOWANIE 

 
Trwała i odporna na promieniowanie UV powłoka o dużej przyczepności do nowych, starych 

oraz sztucznie postarzałych powierzchni metalowych i tworzywowych. Nadaje się również do 

malowania  podłoży drewnianych, eternitowych, jak i na Enkryl i Enkopur. Stanowi ochronę  

przed agresywnymi wpływami środowiska już dzięki jednej warstwie. 

 

 

 



APLIKACJA 

 
Na nowych, czystych blachach nie jest wymagane specjalne przygotowanie powierzchni. 

Natomiast w przypadku blach ze starą powłoką należy dokonać sprawdzenia przyczepności. 

Stare oraz zanieczyszczone powierzchnie wymagają dokładnego oczyszczenia, odtłuszczeni a 

w razie konieczności również przeszlifowania. 

Powłokę EMP nakłada się za pomocą pędzla lub wałka w ilości około 10ml/m2. W miejscach 

spoin lutowanch można zastosować paski włókniny lub tkaniny. Podczas nakładania EMP 

należy pamiętać aby powierzchnia metalowa nie była zbyt mocno nagrzana. 

 

PRACA Z Enke Multi Protekt  

 

Preparat nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach. Może powodować objawy alergii 

lub astmy. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać oparów. Podczas prac z Enke 

Multi Protect-em  należy nosić specjalne ochronne rękawice oraz odpowiednią ochronną 

odzież.  

Działa drażniąco na drogi oddechowe oraz na organizmy wodne; może powodować długo 

utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Więcej informacji na temat 

bezpieczeństwa pracy z produktem w Karcie charakterystyki produktu. 

 

PRZECHOWYWANIE 

 

 

Enke Multi Protekt należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze od  

+5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Miejsce przechowywania 

powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem i z dala od źródeł ciepła i 

otwartego ognia również na placu budowy. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy. 

 

 

 

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY                                                                                     

 
Zakład Produkcyjny w Pelplinie   tel. 58 888 84 00,   fax 58 888 84 07 

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie   tel. 32 625 72 50,   fax 32 625 72 52 

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim  tel. 83 341 37 72,   fax 83 341 30 20 

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu  tel. 95 741 14 06,   fax 95 742 66 51 

 


