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  WŁAŚCIWOŚCI  
 Farba inwestycyjna biała jest przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania wielu 
powierzchni budowlanych. Charakteryzuje się wysokim kryciem, łatwością w stosowaniu oraz dobrą przyczepnością do podłoża. Farba doskonale komponuje się z innymi kolorami i jest przyjazna dla otoczenia i środowiska. Ponadto arba tworzy na malowanej powierzchni jednorodną 
oddychającą powłokę. Farbę można barwić dostępnymi pastami koloryzującymi.   
 
     ZASTOSOWANIE 
  
Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania gładkich ścian, sufitów, wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, betonu, gipsu, płyt 
wiórowych, płyt kartonowo-gipsowych.   
 
  SPOSÓB UŻYCIA 
  Przygotowanie: 

1. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być: suche, czyste, odtłuszczone, 
odpylone i bez spękań. 2. Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć a podłoże zmyć wodą. 

3. Powierzchnie pomalowane farbami dyspersyjnymi odtłuścić, myjąc je wodą z dodatkiem środka myjącego. 4. Świeże , wysuszone i wysezonowane tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie 
gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe i podłoża po raz pierwszy malowane) zagruntować EXTRA GRUNTEM. 

5. Ewentualne nierówności i ubytki podłoża uzupełnić masą szpachlową lub zaprawą tynkarską. Malowanie: 
1. Farbę dokładnie wymieszać 2. Zalecana ilość warstw 1-2 w zależności od podłoża. Drugą warstwę nakładać w odstępie 

ok. 2 godzin od nałożenia pierwszej (po wysuszeniu). 3. Farbę nakładać w temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż 10°C i nie wyższej niż 
30°C. 4. Sprzęt malarski po zakończonych pracach umyć dokładnie wodą. 
 UWAGA:  

Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. 
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   DANE TECHNICZNE 
 
 
Jednorodna kompozycja zdyspergowanych w wodzie wypełniaczy i pigmentów z udziałem dyspersji wodnej kopolimeru winylowego i środków pomocniczych regulujących właściwości 
robocze farby.  Zawartość suchej masy   : 45±50% wag. 
Gęstość 20±0,5°C   : 1,5±0,10 g/cm3 Wygląd powłoki   : jednorodna, matowa 
Lepkość wg Forda 10,  Czas wypływu 50cm3 w 20±0,5°C : 0,48 ±0,02 g/cm3           Ilość warstw   : 1-2 
Czas schnięcia powłoki 23±2°C : 2 godz. Nanoszenie drugiej warstwy : po 2 godz. 
Sposób nanoszenia   : pędzel, wałek lub natrysk Przy jednej warstwie   : 10-12 m2/l w zależności od chłonności podłoża Rozcieńczalnik   : woda 
 
  
  PRZECHOWYWANIE 
 
 
Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych 
nienasłonecznionych miejscach, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +5oC do +30oC.   
      OPAKOWANIE 
   - Wiaderko tworzywowe 10L   
    OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 
  1.  Przestrzegać ogólnych zasad BHP. 2.  Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. 
3.  Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane. 4.  W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody. 
5.  Preparat chronić przed dziećmi. 6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa 
produktu.   
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UWAGA: 
Zalecenia i wskazówki zawarte w  tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu 
na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą 
kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich 
przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.  


