
KARTA TECHNICZNA 

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność 

materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod 
względem prawa patentowego - żadnej gwarancji. 

FARBA POLIWINYLOWA RUSTIKAL 

 
 

PRODUKT 

Farba na bazie żywicy alkidowej. 

ZASTOSOWANIE 

Przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i ocynkowanych w celu 

nadania im ozdobnej faktury metalicznego połysku przypominającej „kute żelazo”. Dzięki wyjątkowo 

ozdobnej powłoce służy do malowania słupów oświetleniowych, tablic pamiątkowych, obudów 

kominków, ozdobnych barierek, bram, grili itp. Docelowo może również być „przecierana” (patynowana) 

farbami do patynowania prod. ANSER Sp. z o.o. (w różnych kolorach), dzięki czemu uzyskuje się efekt 

starzenia metali kolorowych. 

WŁAŚCIWOŚCI 

Farba z połyskiem metalicznym, matowa, dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, odporna na działanie 

zewnętrznych warunków korozyjnych.  

DANE TECHNICZNE 

 

Lp. Badana właściwość Wymagania 

1. Gęstość, 1,4 g/cm³   

2. Lepkość handlowa tiksotropowa 

3. Zawartość części lotnych Maksimum 45% wag 

4. Zalecana ilość warstw 1-2 

5. Wydajność dla jednej warstwy 9 m²/l 

6. Temperatura zapłonu  Co najmniej 260C 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

Przygotowanie powierzchni: 

Powierzchnie stalowe lub żeliwne powinny być suche, odtłuszczone i oczyszczone ręcznie do stopnia St 3 

wg PN ISO 8501-1 1996. 

Farbę nakładać bezpośrednio na stal. 

W przypadku powierzchni niedokładnie oczyszczonych z produktów korozji  malowaną powierzchnię można 

zagruntować  „Farbą epoksydową do gruntowania EPOKSYLAK” produkcji ANSER Sp. z o.o. Nie stosować 

podkładów ftalowych do gruntowania. 

Przygotowanie farby: 

Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać w opakowaniu. W razie konieczności rozcieńczyć do lepkości 

roboczej rozcieńczalnikiem do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania  

lub ksylenem. Nakładać za pomocą pistoletu pneumatycznego, pędzla lub wałka 

Zaleca się nałożenie 1-2 warstw w odstępach 6 godzin od położenia warstwy poprzedniej. 
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Metody nakładania: 

Natrysk pneumatyczny (wyjątkowo rekomendowany ze względu na równomierne ułożenie płatków  

w farbie), pędzel, wałek. 

Czas schnięcia: 

w temp. 20°C 

pyłosuchość                 -   40 minut 

całkowite wyschnięcie  - 24 godz 

EFEKT DEKORACYJNY 

Metaliczny mat 

KOLOR 

Czarny, grafitowy 

MAGAZYNOWANIE 

Okres gwarancji: 12 miesięcy. 

 

OPAKOWANIA: 

0,23l; 0,8l; 1l; 3l; 5l; 10l; 20l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakłady Chemiczne ANSER sp. z o.o., 01-922 Warszawa, ul. J. Conrada 7, tel.: 046 856 73 40. Aktualizacja: 03.11. 2008. 


