
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 ŚNIEŻNY AKRYLL 

  

 

PRODUKT 

Farba „Śnieżny Akryl” stanowi zawiesinę pigmentów, wypełniaczy i środków pomocniczych w wodnej 

dyspersji akrylowo-styreniowej.  

 

ZASTOSOWANIE 

Przeznaczona jest przede wszystkim do malowania powierzchni wewnątrz budynków mieszkalnych, 

obiektów ogólnego użytku, szkół, szpitali itp. Może być stosowana do malowania drewna, materiałów 

drewnopodobnych, tektury, papieru – znajdujących się wewnątrz pomieszczeń.  

 

DANE TECHNICZNE 

 

Lp. 
Badana właściwość Wymagania 

1. Barwa  biała 

2. Wydajność przy jednokrotnym malowaniu 7-8 m2/litr  

3. Czas schnięcia w 200C 2 h 

4. Gęstość Ok. 1,5 g/cm3  

5. Odporność powłoki na szorowanie 1000 posuwów 

6. Zawartość substancji lotnych 55% 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

Farbę „Śnieżny Akryl” można nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Przed malowaniem 

farbę należy dokładnie wymieszać, w razie konieczności rozcieńczyć wodą pitną. Podłoże  

przed malowaniem powinno być czyste, pozbawione tłustych plam, pyłów, zanieczyszczeń mechanicznych. 

Świeże tynki należy malować po 4 tygodniach karbonizacji. Stare powłoki klejowe dokładnie zmyć  

aż do odsłonięcia tynku i zmyć wodą z dodatkiem detergentu. Stare powłoki farb emulsyjnych dokładnie 

zmyć a łuszczące się i odstające usunąć. Gruntować farbą rozcieńczoną w stosunku 1:1 z wodą pitną, 

drugą warstwę nakładać farba nie rozcieńczoną, po upływie ok. 3 godzin. Malowanie wykonywać w temp. 

15-20
o

C. Sprzęt po zakończeniu malowania należy natychmiast umyć pod bieżącą wodą.  

Uwaga: -farba „Śnieżny Akryl” jest wyrobem niepalnym i nie wykazuje szkodliwego działania, 

w związku z tym jest bezpieczna w użyciu i nie szkodliwa dla zdrowia i naturalnego środowiska.  

 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach,  

w miejscach suchych, ocienionych, w temp. +5 do +25oC. Okres gwarancji 9 miesięcy.  

 

OPAKOWANIE 

Wiadra 1 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 20 l; 30 l. 


