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Royal Decorative  - Farba do tablic 
 

 

Farba do tablic  to akrylowa, wodorozcieńczalna farba, za pomocą której można uzyskać 
powierzchnię tablicy szkolnej wewnątrz pomieszczeń (pokój dziecięcy, kuchnia, biuro).  
Nadaje się ona do pisania i rysowania kredą.  
 
ZASTOSOWANIE 
 
Farba ta służy do wymalowań wewnętrznych, tj. ścian i sufitów z betonu, tynku 
cementowego lub wapienno-cementowego, muru, podłoży z gipsu, płyt wiórowo-
cementowych. Powierzchnia pomalowana tą farbą jest odpowiednikiem tablicy szkolnej. 
Można na niej pisać i rysować kredą szkolną. 
Farbę do tablic można nakładać na powierzchnię pomalowaną Farbą Magnetyczną, co 
pozwoli na uzyskanie większych możliwości wykorzystania ścian. 
Można będzie połączyć pisanie kredą i umieszczanie za pomocą magnesów rysunków, 
zdjęć i plakatów na ścianie. 
 
 
ZALETY 

 odporność na ścieranie, 

 odporność na wodę, 

 wysoka przyczepność do podłoża 
 

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU 

1. Postać lepka ciecz 

2. Kolor Czarny, szary, granat, fiolet 

3. Gęstość 1,4 – 1,5 g/cm3 

4. Czas: 

- do uzyskania suchości dotykowej 

- właściwości użytkowe 

 

              2-4 godz. 

                             po min.  3 dniach 

5. Ilość warstw min. 2 

6.  Wygląd powłoki półmat 

7. Wydajność  ok. 6-8 m2/l (dla jednej warstwy) 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

SPOSÓB UŻYCIA 

Przygotowanie podłoża: 

Farba do tablic wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, 
łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Słabo 
związane podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym.  
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METODY NAKŁADANIA 

Farbę do tablic aplikuje się wałkiem malarskim do wyrobów akrylowych lub pędzlem z 
miękkim włosiem. Należy stosować metodę „mokro na mokro”, unikając powstawania 
śladów od narzędzia malarskiego. 
 
Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5oC. Przed użyciem farbę 
dokładnie wymieszać. Aplikujemy 2 warstwy farby i pozostawiamy do wyschnięcia. Po min. 
3 dniach od aplikacji można przystąpić do użytkowania. 
Uwaga: Jeżeli zechcemy w krótkim czasie od aplikacji, np.: rok czy dwa lata, usunąć farbę, 
wówczas zalecamy najpierw położenie tapety , a następnie farby tablicowej. Takie 
postępowanie ułatwi usunięcie powłoki. 
 
MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze  
+5 do +30 0C. Chronić przed zamarzaniem. 
  
OKRES PRZYDATNOŚCI 

 24 miesiące od daty produkcji. 

 

OPAKOWANIA 

0,75 L 


