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HI-FI Color 
Lateksowa farba do wnętrz - matowa 

 

Nazwa Hi-Fi Color   Lateksowa farba do wnętrz - matowa  

Główne cechy  Powłoki przepuszczalne dla par i gazów 

 Doskonała przyczepność do podłoża 

 Gładkie, matowe powłoki 

 Wydajna wydajność i poziom krycia 

 Odporna na ścieranie i zmywanie 

 Trwałe kolory 

 Wewnętrzna 

 

Przeznaczenie Farba przeznaczona jest do malowania podłoży cementowo - wapiennych, 
gipsowych, betonu, płyt kartonowo-gipsowych, cegły, drewna i materiałów 
drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń, szczególnie do sypialni, pokoi 
dziennych, przedpokoi oraz biur. Nadaje się do malowania również w 
pomieszczeniach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, lokalach 
użyteczności publicznej i obiektach do magazynowania, przetwarzania 
produktów spożywczych. 
 

Kolory 30 kolorów: waniliowa panna cotta, włoskie lody, słodka pinacolada, caffe latte, 

popielaty, pustynny wiatr, jaśminowy powiew, kość słoniowa, słodkie tiramisu, 

aksamitne cappuccino, mglisty poranek, delikatna pistacja, sycylijska plaża, 

limonkowy sorbet, malinowy ogród, mleczny koktajl, grafitowa poświata, 

słoneczna Toskania, lazurowe niebo, soczysta cytryna, gwiezdny pył, 

brzoskwiniowy mus, wiosenne orzeźwienie, kawa z mlekiem, morelowy deser, 

turkusowy kamień, kwitnąca lawenda, promyk słońca, jagodowa rozkosz, gorąca 

czekolada. 

 

Opakowania 2,5L – wiadro plastikowe 

 

Parametry 
techniczne 

wygląd powłoki: gładka, matowa kolorowa 

lepkość: 8000 +/- 2000 mPas 20 rpm, dysk 5 

gęstość: 1,4-1,6 

odporność na szorowanie: II-III klasa 

ph: 8-9 

ilość warstw: 1-2 

nanoszenie drugiej warstwy: po ok. 2h 

czas schnięcia: 1-2 h 

wydajność: do 16m2/l 
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narzędzia: pędzel, wałek, natrysk 

magazynowanie: 5-30oC 

termin przydatności: 3 lata 

limit LZO: kat. A/a/FW 30 g/l – zawiera max.29 g/l 

 

Przygotowanie 
podłoża 

Powierzchnia przygotowana do malowania musi być sucha, czysta i 

odpowiednio przygotowana.  

Podłoża surowe: usunąć pył i kurz, nałożyć warstwę odpowiedniej farby 

podkładowej. Podłoża już malowane: umyć powierzchnię detergentem i 

spłukać. W przypadku farb z połyskiem lub satynowych – lekko przeszlifować a 

potem usunąć kurz i pył. W przypadku ubytków i pęknięć zeskrobać luźne 

fragmenty, nałożyć masę szpachlową. Jeśli to konieczne przeszlifować a potem 

usunąć kurz i pył.  

Aplikacja Farba gotowa do użycia. Przed użyciem dobrze wymieszać. Należy rozpocząć 

malowanie od pokrycia narożników i kątów za pomocą pędzla. Ścianę malować 

pokrywając kolejne fragmenty wielkości jednego metra kwadratowego. Wałek 

musi być obficie nasączony farbą. Nakładać najpierw pionowo a następnie 

prostopadle, po czym zakończyć nakładanie wygładzając z dołu do góry. W celu 

uniknięcia śladów wałka nie należy poprawiać malowanych fragmentów w 

czasie ich schnięcia. Nie należy nakładać farby w temperaturze poniżej 10oC ani 

powyżej 30oC. 

 

Utylizacja 

odpadów 

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. 

Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe 

informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu. 

 

Środki 

bezpieczeństwa 

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać  

w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych 

powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.  

Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu. 

 
 
 

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą 
do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład 
produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi 
wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.  

 


