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PRZEZNACZENIE 
Dekoracyjne lub ochronne malowanie powierzchni ścian i suf-
itów wewnątrz budynków.
Rodzaje podłoża: tynk, beton, płyty gipsowe oraz na wszyst-
kie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przy-
gotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI 
Lateksowa, głęboko matowa, paroprzepuszczalna farba do 
wnętrz, odporna na mycie i szorowanie, gwarantująca trwałość 
koloru, łatwa w aplikacji, nie chlapie podczas malowania.

NAKŁADANIE 
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane do 
stanu powietrzno-suchego – przyjmuje się, że czas sezonow-
ania podłoży wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, 
czyli ok. 20 °C i 55% wilgotności – w innych warunkach czas 
wysychania może się wydłużyć lub skrócić:
- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapien-
nych - min. 1 tydzień na każdy cm grubości,
-   dla ścian i stropów betonowych- co najmniej 28 dni,
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność 
produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
resztek farb i innych.
Całość podłoża zagruntować gruntem pod tynki i farby GRUNT-
IO lub farbą podkładową INITIUM.

Przygotowanie produktu:
Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy 
należy całość dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową 
z mieszadłem do farb celem wyrównania konsystencji.

Nakładanie: 
Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność 
i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny kolor 
na małej próbce!

Malowanie: 
Farbę należy nanosić na przygotowane podłoże w postaci 
cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonać 
wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie su-
fi tów należy rozpocząć od strefy przyokiennej i prowadzić
w głąb pomieszczenia. Jeżeli wymagane jest nałożenie drugiej 
warstwy, należy pamiętać, aby  drugą warstwę nakładać po 
całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 2 godzin-
ach, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej 
powietrza). Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób 
ciągły, unikając przerw w pracy.

WYDAJNOŚĆ
Średnio zużywa się 0,07 l/m² na 1 warstwę (do 14 m² z 1 l produk-
tu). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposo-
bu jego przygotowania, od doświadczenia wykonawcy, od ilości 
warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu 
prac.
Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 
i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, 
rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia 
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie 
lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opa-
kowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrza-
niem i przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5 °C do
+25 °C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności 
czas schnięcia wydłuża się.

OPAKOWANIA
Pojemniki plastikowe 2,5 kg

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne 
dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania 
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą 
ważność.
Data aktualizacji: 2017-01-18

COLOR MATT
Lateksowa,  matowa farba do wnętrz, 

hipoalergiczna

Zeskanuj kod i dowiedz 
się więcej o param-

etrach technicznych, 
korzyściach lub pro-

mocjach.

Gęstość: ok. 1,4 kg/dm³
Lepkość: 8000-10000cP lepkościomierz Brookfi eld
Wartość Sd: XXX
Krycie jakościowe: II (PN-89/C-81536)
Odporność na szorowanie (po 28 dniach): Klasa 2 
(PN-EN 13300:2002); 5000 cykli (PN 81913:1998)
LZO (VOC) – dopuszczalna zawartość 30g/l:
poniżej 1 g/l
Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C.
Ilość warstw: 1-2
Czas schnięcia: Suchość dotykowa po ok. 1h
Nanoszenie kolejnej warstwy: Po upływie minimum 2h
Rozcieńczalnik: Woda.
Wymagania techniczne: Produkt posiada Atest Higieniczny 
PZH oraz Atest Hipoalergiczny.
Ważność: 24 miesiące


