
 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. 

Royal – farba strukturalna  
 

 

PRODUKT 

Farba strukturalna w postaci masy do samodzielnego barwienia. 

 

ZASTOSOWANIE 

Do cienkowarstwowego nakładania na tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na 

wszystkie podłoża nośne po ich wcześniejszym przygotowaniu. Służy również do wykonywania dekoracji 

przy pomocy szablonów. Stosując ROYAL na ścianach i sufitach powstają gładkie lub strukturalne efekty 

dekoracyjne, a powierzchnia nawiązuje do efektu zacieranego betonu.  

Produkt stosowany wewnątrz pomieszczeń. 

 
 

WŁAŚCIWOŚCI 

 elastyczny nawet po wyschnięciu  

 wysoka przyczepność do podłoża 

 nadaje ciekawe efekty dekoracyjne, zwłaszcza przy nakładaniu kilku warstw ROYALU o różnych 

barwach 

 

DANE TECHNICZNE 

Lp. Badana właściwość Wymagania 

1. Postać pół-transparentna masa w postaci pasty 

2. Barwa biało-szara 

3. Gęstość 1,6 g/cm3 

4. 

Czas: 
- do uzyskania suchości dotykowej 

- po którym można nałożyć kolejną 
warstwę 
- całkowite wyschnięcie 

 
             1- 2 godz. 

                              2-12 godz. 
 

7 dni (temp. 200C, wilgotność względna 50%) 

5. Ilość warstw 1 – 4 

6.  Stopień połysku mat 

7. Wydajność  ok. 2-5 m2/l 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

SPOSÓB UŻYCIA 

Przygotowanie podłoża: 

Należy oczyścić podłoże ze starych, łuszczących się powłok malarskich, spękań, kurzu i tłustych plam. 

Przed rozpoczęciem dekoracji, całą powierzchnię najlepiej umyć przy użyciu mydła malarskiego. Słabo 

związane podłoża należy zagruntować gruntem głębokopenetrującym. W przypadku przygotowania 

podłoża niejednorodnego (gdy występuje wiele kolorów, bardzo intensywne kolory, widoczne są naprawy 

powierzchni, przed nałożeniem ROYALU zastosować podkład dekoracyjny biały celem ujednolicenia 

kolorystycznego. 
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Podłoża   zawierające   cement   i   wapno   wymagają   4   tygodniowego   okresu sezonowania. Jego 

pominięcie grozi uszkodzeniem powłoki dekoracyjnej. 

 
Przygotowanie farby: 

Dokładnie wymieszać, nie powodując zapowietrzenia się farby. 

 

Barwienie: 

Wlać barwnik i dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła mechanicznego.  

 

Dekorowanie: 

Zabarwioną masę należy nakładać cienką warstwą na dekorowaną powierzchnię przy pomocy szerokiej 

pacy lub szpachelki. Odczekać co najmniej 12 godzin do wyschnięcia i następnie nakładać kolejne 

warstwy. Można używać gotowych szablonów nakładając ROYAL szpachelką przez szablon. Po wykonaniu 

aplikacji należy zdjąć szablon i pozostawić wzór do wyschnięcia. 

 

Wykończenie i zabezpieczenie: 

Po wyschnięciu, ROYAL może być pokrywany BEJCAMI DO ŚCIAN, PATYNAMI METALICZNYMI, albo 

WERNIKSAMI METALICZNYMI. Wcierane miękkim pędzlem czy aplikowane plastikową japonką zmieniają 

charakter dekoracji i podkreślają efekt dekoracyjny. 

 

Technika bejcowania: 

Po wyschnięciu powierzchni nakładamy  cienką warstwę bejcy lub patyny. Można nakładać  jedną lub więcej 

warstw. W zależności od planowanego efektu, nakładamy i rozcieramy wybranym narzędziem na 

dekorowanej powierzchni. 

Narzędzia: 

Do nakładania, ściągania lub modelowania powierzchni polecamy narzędzia dekoratorskie typu: wałki, 

japonki, pace gąbkowe, szczotkowe i motylkowe, itp.  

 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 do +30 0C. 

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


