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KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

AKRYL COLOR
farba elewacyjna

Zakres stosowania
Farba AKRYL COLOR przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego
malowania elewacji budynków Dzięki obniżonej zawartości LZO może być
także wykorzystana do zastosowań wewnętrznych. Produkt doskonale
nadaje się również do dekoracji elementów architektury ogrodowej takich
jak betonowe płoty, cokoły, podmurówki itp. Jest doskonale przyczepna i
silnie kryjąca takie podłoża jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne,
gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, szpachlówki, beton, gazobeton, cegłę,
kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne również w systemach dociepleń.
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i dodatków silikonowych farba
jest odporna na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Odporność farby
na zmywanie i szorowanie ułatwia użytkowanie i utrzymanie wymalowanej
powierzchni w wymaganej czystości.

Główne cechy
 wzmacniana silikonami
 trwałe kolory
 odporna na szorowanie
 odporna na warunki atmosferyczne
 elastyczna powłoka
Kolor

gama kolorów gotowych

Wygląd powłoki

matowy

Ilość warstw

2-3 w zależności od koloru
i sposobu aplikacji

Czas schnięcia powłoki, 20
2
C, [h]

4
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Nanoszenie drugiej warstwy, [h]

po 4

Sposób nanoszenia

pędzel, wałek,
natrysk

Odporności na szorowanie zgodnie z PN-EN13300

klasa 2

Wydajność przy jednej warstwie

do 10 m2/l w zależności od
koloru i chłonności podłoża

Rozcieńczalnik

woda

Sposób użycia
1.Przygotowanie podłoża
 Podłoże musi być wysezonowane, nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone,
czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i
chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 Należy usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb
do odsłonięcia właściwego podłoża.
 Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane)
lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować preparatem
wzmacniającym Activ Grunt marki Malfarb.
 Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża wewnątrz pomieszczeń
należy stosować Farbę Podkładową marki Malfarb.
 Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez
umycie wodą z dodatkiem detergentów.
 Nie należy stosować wyrobu na podłoża o podwyższonej wilgotności ze
względu na możliwość występowania wykwitów i wysoleń oraz łuszczenia
się powłoki.
 Aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych podłoże należy
zneutralizować przeznaczonymi do tego preparatami.

2. Malowanie
 Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć
wodą w ilości max. 10% obj.
 Zalecana ilość warstw 2-3. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu
pierwszej. W przypadku niejednolitego kolorystycznie podłoża zaleca się
zastosowanie dodatkowej warstwy farby.
 Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.
 Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

3. Dodatkowe informacje
 Dla kolorów intensywnych - trudno kryjących, tj. żółty, zielony, czerwony,
pomarańczowy, lub w przypadku niejednolitego kolorystycznie podłoża zaleca się
nanieść warstwę podkładu kolorystycznego w postaci farby Akryl Color zmieszanej z
farbą bazową Białą MF-41 Akryl Z w proporcji 1:4.
 W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną
całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii
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produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych
zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia.
 Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagrzanych
i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej powłoki przed szkodliwym
oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na
rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ
• Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
• Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
Atesty:

Posiada Atest Higieniczny
zgodna z PN-C 81913:1998

PKWiU:

20.30.11.0

Data ważności:

36 miesięcy od daty produkcji
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Produkt zawiera max. 30 g/l.
Opakowanie handlowe
Nr karty

1L, 5L, 10L
05/05/2016
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