
Wszystkie informacje mogą być jedynie ogólnymi wskazówkami. Warunki pracy, na które nie mamy wpływu, oraz duża ilość różnych materiałów wykluczają 
wszelkie roszczenia wynikające z tych informacji. Możemy udzielić gwarancji tylko na stale wysoką jakość naszych produktów. St
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Opis produktu:
Lekko wypełniająca farba do ścian wewnętrz-
nych na bazie dyspersji żywic syntetycznych, 
wolna od konserwantów, plastyfikatorów i roz-
puszczalników, o minimalnej emisji, 3 klasa 
ścieralności na mokro wg DIN EN 13 300.

Zastosowanie:
Wewnątrz. Nadaje się do każdego podłoża, 
które pojawia się podczas malowania ścian 
wewnętrznych poddanych profesjonalnej ob-
róbce wstępnej.

Właściwości:
• nie zawiera konserwantów
• nie zawiera plastyfikatorów i rozpuszczalni-
 ków
• niskoemisyjna
• tępy mat
• zdolna do dyfuzji
• szczególnie śliskie przetwarzanie
• niska tendencja do rozprysku

3 klasa ścieralności na mokro zgodnie z nor-
mą DIN EN 13 300. Współczynnik kontrastu 
(zdolność krycia) odpowiada klasie 2 przy wy-
dajności wynoszącej 6 - 7 m²/l zgodnie z DIN 
EN 13 300. Opór dyfuzyjny: sd = 0,02 m.

Baza spoiwa:
Dyspersja tworzyw sztucznych

Ciężar właściwy:
Ok. 1,5 kg/l

Stopień połysku:
Tępy mat zgodnie z normą DIN EN 13 300.

Odcień kolorystyczny:
Biały, stara biel oraz możliwość barwienia 
przy użyciu systemu MEGAgrün Mix. 

Należy pamiętać: Dostarczone odcienie na-
leży przed rozpoczęciem obróbki sprawdzić 
pod kątem ich wierności. Należy ponadto 
przestrzegać arkusza informacyjnego BFS nr 
25. W zależności od pigmentacji, kąta pada-
nia światła i istniejącego podłoża (np. mate-
riały zawierające plastyfikatory), odcienie ko-
lorów mogą z czasem ulegać zmianie. 

Rozmiar opakowania:
5 l oraz 12,5 l

Stosowanie:
Za pomocą wałka, pędzla i rozpylacza bez-
powietrznego. Przed użyciem dobrze wy-
mieszać. W większości przypadków jedna 
warstwa jest wystarczająca. Aby uniknąć od-
kładania się warstw na większych powierzch-
niach, szybką aplikację farby należy przepro-
wadzić metodą „mokre do mokrego”. Zawsze 
malować połączone powierzchnie stosując 
ten sam proces aplikacji. W razie potrzeby w 
przypadku oświetlanych powierzchni nałożyć 
warstwę gruntującą za pomocą podkładu wy-
równującego MEGAgrün 272 Egalisierungs-
-Haftgrund EKF. Czyszczenie suchej warstwy 
powłoki może wpłynąć na zmianę poziomu 
połysku powierzchni lub spowodować lekkie 
ścieranie.

W przypadku powłok kolorowych obciążenie 
mechaniczne na powierzchni może prowadzić 
do zarysowań (tzw. efekt pisania). Przeprowa-
dzać niezbędne prace remontowe wyschnię-
tej warstwy farby tym samym materiałem i 
narzędziami. W zależności od kąta padania 
światła obszar poddany naprawie będzie wi-
doczny. 

Podłoże:
Podłoże musi być czyste, suche i nośne. Na-
leży przestrzegać wytycznych VOB, część 
C, DIN 18 363, ust. 3. Nieprzyczepne stare 
powłoki malarskie należy całkowicie usunąć. 
Podłoża, z których sypie się pył lub podłoża 
silnie chłonne wymagają wstępnej obróbki 
środkiem gruntującym MEGAgrün 271 Hy-
drosol EKF. Nienasiąkliwe, gęste podłoża 
zagruntować środkiem MEGAgrün 272 Ega-
lisations-Haftgrund EKF. 

Dane techniczne

Rozcieńczanie:
Produkt gotowy do zastosowania. W razie 
potrzeby rozcieńczyć wodą maksymalnie do 
5 %.

Czyszczenie narzędzi:
Urządzenia natychmiast po użyciu umyć 
wodą. Pozostawić narzędzia w farbie podczas 
przerw.

Schnięcie:
Sucha powierzchnia i możliwość ponownego 
malowania w temperaturze 23 °C i przy 50 % 
wilgotności względnej (DIN 50014) po ok. 5 
godzinach. W przypadku chłodnego i wilgot-
nego powietrza zapewnić odpowiednio dłuż-
szy czas schnięcia.

Zużycie:
Ok. 140–170 ml/m² na jedną warstwę w zależ-
ności od podłoża. Dokładne wartości zużycia 
dla kalkulacji należy ustalić na obiekcie.

Natrysk bezpowietrzny:
Dysza: 0,21 - 0,23 cala
Ciśnienie: 190 barów
Kąt natrysku: 40 - 60°

Wskazówki ogólne

Temperatura stosowania:
Temperatura obiektu i otoczenia wynosząca 
co najmniej +5 °C.

Przechowywanie:
W chłodnym miejscu, ale bez dostępu mrozu. 
Przed użyciem dobrze wymieszać zawartość 
pojemnika. Po użyciu szczelnie zamknąć. Ca. 
Trwałość w nieotwartym oryginalnym opako-
waniu ok. 1 rok.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Uwaga! Podczas rozpylania mogą powsta-
wać niebezpieczne, nadające się do wdycha-
nia kropelki. Nie wdychać aerozolu lub mgły.  
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. W przypadku kontaktu z oczami lub 
skórą natychmiast opłukać je/ją dużą ilością 
wody.

W przypadku obecności soczewek kontakto-
wych na oczach, zdjąć je i kontynuować płu-
kanie. Podczas aplikacji natryskowej nie wdy-
chać mgły farby i założyć filtr kombinowany 
A2/P2 przeznaczony do prac natryskowych. 
Podczas wykonywania prac szlifierskich 
używać filtra przeciwpyłowego P2 i okularów 
ochronnych. Zapewnić dokładną wentylację 
podczas przetwarzania i schnięcia. Unikać 
jedzenia, picia i palenia podczas używania 
farby. Nie dopuścić do przedostania się pro-
duktu do kanalizacji, zbiorników wodnych lub 
gruntu. Rozpryski farby na wszystkich rodza-
jach powierzchni zmyć wodą, gdy są jeszcze 
mokre. Dalsze wskazówki patrz karta charak-
terystyki bezpieczeństwa WE.

Wykaz składników:
Dyspersja tworzyw sztucznych, dwutlenek 
tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, do-
datki uzupełniające 

Wskazówki dotyczące utylizacji:
Płynne resztki materiałów należy oddawać 
do punktu zbiórki starych farb/lakierów, za-
schnięte resztki materiałów usuwać jako od-
pady budowlane i rozbiórkowe lub jako odpa-
dy komunalne lub domowe.

Wartość dopuszczalna UE dla tego pro-
duktu:
Kategoria produktu: A/a 
30 g/l LZO (2010)
Ten produkt zawiera maks. < 1 g/l LZO.

GISCODE: 
BSW10

Przestrzegać karty charakterystyki bezpie-
czeństwa!
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www.blauer-engel.de/uz102


