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Zakres stosowania Matowa, lateksowa farba na bazie emulsji kopolimerowej wyprodukowana ze 

szczególną dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, przeznaczona do 
dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z 
tynków cementowych, gipsowych, gładzi lub płyt gipsowo-kartonowych. Farba posiada 
znakomite własności aplikacyjne oraz doskonałe krycie.  

 Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji zapewnia prawidłową mikrowentylację 
podłoża a powłoka posiada podwyższoną odporność na zmywanie. Pomalowane 
powierzchnie uzyskują estetyczny wygląd o naturalnie intensywnym odcieniu bieli. 

Główne zalety produktu  - odporna na zmywanie 

  - maksymalnie obniżony poziom zapachu 

- śladowa zawartość rozpuszczalników organicznych 

-  przyjazna dla alergików i osób szczególnie wrażliwych 

- naturalnie intensywna biel 

Kolor    Biały 

Parametry techniczne   

 

 

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 1,300÷1,370 

Lepkość Brookfield RVT, 202C, 
[mPas] 

PN-ISO 2555 16000÷20000 

Ilość warstw  -------------------------- 1÷2 

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] PN-C-81519 2 h  

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] -------------------------- po 2 h 

Zawartość części stałych, min.[%wag], 
co najmniej  

PN-EN ISO 3251 50 
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Odporność na szorowanie na mokro PN-C-81914 Rodzaj I 

Odporność na szorowanie  PN-EN 13300 Klasa 2  

Wydajność przy jednej warstwie, w 
zależności od chłonności i 
chropowatości podłoża 

-------------------------- do 12 m2/l 

Rozcieńczalnik  -------------------------- woda 

   

  

 

 

 

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/l (2010). 

Produkt zawiera max. 1 g/l. 

 

Data ważności   36 miesiące od daty produkcji 

 

Metoda malowania  Pędzel, wałek lub natrysk 

 

 

Przygotowanie podłoża  Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. 

    Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez 

    spękań. 

    Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo- 

    kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj preparatem Bondex Primer lub  

    Podkładem Gruntującym. 

    Powierzchnie pomalowane farbami lateksowymi lub akrylowymi odtłuść poprzez umycie 

    wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie). 

    Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz odpowiednim podkładem. 

 

Malowanie   Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. 

    W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz woda w ilości max. 10% obj. 

    Maluj w temperaturze od + 10° C do + 25° C, przy wilgotności 40-80%. 

    Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. 

    Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania. 

 

Dodatkowe informacje   Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.  
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    W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed   

    użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. 

 
Atesty    Posiada atest higieniczny 

PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) 
Zgodna z PN-EN 13300  
 
Posiada Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających  
(tzw. Hypoalergia) 

 
Zalecenia BHP i P. Poż  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

   Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 
 
Opakowanie handlowe  2,5L, 5L, 10L  
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