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Produkt 

Wewnętrzna farba dyspersyjna do malowania powierzchni w pomieszczeniach o niskich obciążeniach. 

Dostępna w kolorze białym oraz w systemie barwienia Color Magic. Farba nie zawiera lotnych związków 

organicznych (LZO). 

Zastosowanie 

Pomieszczenia „suche”: salony, sypialnie oraz pomieszczenia biurowe, do zastosowania w obiektach służby 

zdrowia. Na podłoża mineralne (tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-

kartonowe) oraz na powłoki malarskie i wyprawy na bazie tworzyw sztucznych.  

Obróbka 

Powierzchnia musi być nośna, odtłuszczona, czysta i sucha oraz wolna od plam i wykwitów. Odspojenia          

i złuszczenia usunąć, podłoże zmyć wodą. Podłoża o niskiej chłonności zmyć wodą z dodatkiem detergentu. 

Kredujące i piaskujące podłoża wzmocnić gruntem głęboko penetrującym Silveno Paints Grunt Uniwersalny. 

Powierzchnie chłonne zagruntować gruntem do powierzchni chłonnych Silveno Paints Grunt Uniwersalny. 

Silnie zanieczyszczone nikotyną ściany pomalować środkiem izolującym nikotynę. Świeże tynki malować po 

upływie 3÷4 tygodni. 

Nakładanie przy użyciu wałka malarskiego o dł. włosia 18 mm lub przez natrysk metodą air less, w dwóch 

warstwach w odstępach 2÷4 godziny. 

Temperatura powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i wilgotność względna powietrzna poniżej 80%.  

Na poszczególnych powierzchniach nakładać produkt wyłącznie z tej samej partii produkcyjnej w jednym 

cyklu roboczym. 

Czas wysychania 

W temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wstępne po ok. 3-4 godzinach, pełne po 24 godz.  

 

Zużycie 

Do 14 m2/l, w jednej warstwie, na gładkiej powierzchni. 

 

Czyszczenie narzędzi 

Wodą, natychmiast po użyciu. 

 

Składowanie 

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych 

opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Produkt zachowuje swoje właściwości przez 

24 miesiące od wyprodukowania. Data produkcji na opakowaniu. Resztki produktu należy przelać do jak 

najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. 
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Utylizacja 

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, 

wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe. 

Opakowania 

Wiadra o pojemności: 5 l; 10 l 

Parametry techniczne 

Współczynnik kontrastu: klasa 2/7m2 

Kategoria połysku: mat 

Klasa odporności na ścieranie: II 

Granulacja: drobna <100 μm 

VOC wg. 2002/739/WE 0g/l 

Nadzór 

Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard 

Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o. zgodnie z PN. 

 

Dalsze informacje 

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze 

badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku 

zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym 

zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych 

informacji nie wynikają  jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. 

 


