
 

 

 
                               RADOWIL   E – TIX MIO                     12.8.1 

   Emalia poliwinylowa chemoodporna  

  tiksotropowa grubopowłokowa 

 
Symbol:                   PKWiU  20.30.12.0-85-XXXX-XX  
                                  KTM     1317-762-11400-1XX  
 
Kolorystyka:           zielona miętowa, wg karty kolorów RAL lub indywidualnych uzgodnień. 
 
Norma:                   PN-C-81609: 2002; rodzaj III 
 
Przeznaczenie: Emalia RADOWIL E-TIX MIO jest przeznaczona do ostatecznego 

malowania, uprzednio zagruntowanych farba poliwinylową chemoodporną do 
gruntowania RADOWIL GR-TIX, powierzchni urządzeń i konstrukcji stalowych, 
stalowych ocynkowanych i aluminiowych oraz betonu, eksploatowanych w agresywnej 
atmosferze miejsko-przemysłowej, przemysłowej, nadmorskiej lub morskiej. Emalia 
RADOWIL E-TIX MIO moŜe być równieŜ stosowana do renowacji starych powłok 
poliwinylowych lub epoksydowych. Emalia RADOWIL E-TIX MIO w zestawie z farbą 
RADOWIL GR-TIX stanowi doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne słupów linii 
WN, eksploatowanych we wszystkich strefach naraŜeń (strefa I, II, III).   

Charakterystyka ogólna: Emalia RADOWIL E-TIX MIO nie zawiera toksycznych związków 
chromu i ołowiu. Zawiera pigment barierowy o wysokiej bierności chemicznej, 
zapewniający wyjątkową szczelność powłoki. Tworzy szybkoschnące, półmatowe 
powłoki, dobrze przyczepne, elastyczne, odporne mechanicznie oraz odporne na 
działanie olejów mineralnych, zmiennych warunków atmosferycznych, światła 
słonecznego, w tym UV, wody, „kwaśnego deszczu” i czynników chemicznych 
(roztwory kwasów, zasad, soli). Powłoka moŜe być stosowana w temp. do (-40) ºC, a na 
rurociągach stalowych izolowanych do 120 ºC. 

Własności wyrobu:   

− gęstość wyrobu, g/cm3 ,  max                                                                        1,38 

− konsystencja                                                                                         tiksotropowa     

− zawartość części lotnych, % wag., max                                                      34        

− zawartość części nielotnych, % obj.                                                            50 

− grubość warstwy  mokrej, µm                                                                   240 

                                            suchej, µm                                                                    120  

− zuŜycie teoretyczne  przy grubości 120µm ,w dm3/m2                                 0,24 

− zalecana ilość warstw                                                                                    1          

− temperatura zapłonu, oC co najmniej                                                           26        

− okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                               18 



 
RADOWIL    E – TIX MIO     

   Emalia poliwinylowa chemoodporna tiksotropowa grubopowłokowa  

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA 

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl 
08.2012 

 
Stosowanie: 

1. PodłoŜe: Powierzchnie metalowe dokładnie oczyścić, odtłuścić i zagruntować farbą 
RADOWIL GR-TIX.  
Beton czysty, suchy (max. 4% wilgoci), po minimum 28 dniach dojrzewania.  

              Renowacja: stare, dobrze przyczepne powłoki naleŜy dokładnie odtłuścić, miejsca  
             skorodowane oczyścić do stopnia St 2 lub St 3  wg PN-ISO 8501-1 i odpylić. 
 
2. Metoda nakładania:  Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. 

                Parametry natrysku hydrodynamicznego: 

                                 średnica dyszy         -    0,33 - 0,53 mm (0,013 - 0,021")                                          
ciśnienie na dyszy    -   150  - 300  barów   

 
3. Przygotowanie farby:  Przed przystąpieniem do malowania emalię naleŜy dokładnie   

  wymieszać w opakowaniu. 
Rozcieńczalnik:  do wyrobów poliwinylowych PKWiU 20.30.22.0-74-0001-XX                  
                                                                                KTM 1318-157-35010-0XX 

       Rozcieńczalnik do mycia aparatury:  jak wyŜej 
 

4. Warunki malowania:  
− temperatura podłoŜa nie niŜsza niŜ 5 oC i nie wyŜsza niŜ 30 oC, i o 3 oC wyŜsza 

od temperatury punktu rosy, 
− wilgotność względna powietrza najwyŜej 80 %,  
− dobra wentylacja, 
− temperatura otoczenia  nie niŜsza niŜ 5 oC i nie wyŜsza niŜ 35 oC. 

5. Czas schnięcia:  w temp. 20 oC i wilgotności względnej powietrza 55 ± 5 % 

                                                         stopień 1   -         1 h 
                                                         stopień 3   -         3 h 
   

       Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności względnej powietrza,  
       ilości warstw i grubości powłoki.  
 

6. Poprzednie wymalowania:  farby poliwinylowe lub epoksydowe produkcji RAFIL SA. 

 
 Warunki BHP i P.PoŜ.: Ze względu na zawartość lotnych i palnych składników w wyrobie, 

naleŜy przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poŜ. zawartych w Karcie 
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 

   Przechowywanie, transport: Temperatura (-20)÷30°C, miejsca osłonięte przed opadami 
atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz połoŜone z dala od źródeł ciepła.         

 Informacje dodatkowe: Emalia RADOWIL E-TIX posiada Atest Higieniczny PZH, Opinię 
Techniczną ITB nr NO-2/1008/A/03 oraz Opinię Techniczną Instytutu 
Elektrotechniki we Wrocławiu nr 504-8866-26-ZM/MK-51/2000. 

Dopuszczalna zawartość LZO  wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/FR): 500 g/l. 
Produkt zawiera maksimum: 483 g/l LZO.  
 

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej.  
W przypadku specjalnych zastosowań słuŜymy dodatkowymi informacjami. 

 
 


