


 
 
Älva 

        

                Matowa, trwała farba do ścian i tapet 
 

O produkcie: 
 
Älva jest matową, bardzo odporną na zużycie farbą na bazie wody z segmentu premium. Jest 
to produkt o dobrym pokryciu do ścian wewnętrznych pokrytych gładzią lub tapetą oraz sufitów. 
Farba ta tworzy odporną na zarysowania, zmywalną i trwałą powierzchnię. Może być 
stosowana jako powłoka nawierzchniowa, oraz jako podkład. Można nią pokrywać 
powierzchnie z płyt gipsowo-kartonowych i tapet- nowo przyklejonych lub już pomalowanych. 
Farba pozostawia aksamitną powierzchnię. W jasnych kolorach, wygląd jest całkowicie 
matowy, w ciemniejszych odcieniach może pojawić się minimalny błysk. Ponadto farba Älva 
posiada certyfikaty ekologiczne UE- Ekolabel i Nordic Ecolabel. Produkt zawiera składniki 
mineralne (ceramiczne), dzięki czemu warstwa farby nie jest podatna na zarysowania. Farba 
jest odporna na prawie wszystkie kwasy, jakie można spotkać w gospodarstwach domowych 
np. na plamy z keczupu, wina, herbaty, kawy, tłuszczu, krwi, zanieczyszczeń z zewnątrz, czy 
olejów motoryzacyjnych (w przypadku np. warsztatu, garażu). Z tego powodu Älva jest często 
używana w gabinetach lekarskich, publicznych poczekalniach, hotelach lub jako osłona płytek 
przy kuchence. Powyższe zabrudzenia są bardzo łatwe do usunięcia. Farba zapewnia 
doskonałe krycie nawet na ciemniejszych i starych powierzchniach. Często wystarcza  
nałożenie tylko jednej warstwy (w bardzo rzadkich przypadkach potrzeba drugiej). 
Wytrzymałość powłoki jest równa średniej farb do podłóg, pomimo, że produkt Älva jest matowy 
(matowe farby mają z reguły słabą wytrzymałość). 
 
 

 
Zastosowanie: 

 
1. Podłoże musi być czyste, suche i odkurzone! Jeśli tak nie jest, należy je wyczyścić. 

Można wytrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką i pozostawić ją do wyschnięcia.  
2. Błyszczące, akrylowe lub lateksowe powierzchnie powinny być przeszlifowane przed malowaniem. 
3. Należy się upewnić, że temperatura pomieszczenia i powierzchni nie jest niższa niż + 8°C. W celu ochrony 

podłóg i mebli trzeba nałożyć folię ochronną. 
4. Dobrze wymieszać produkt przed użyciem i nanieść go pędzlem lub wałkiem (po odpowiednim 

rozcieńczeniu można go również rozpylać). 
5. W razie potrzeby można nanieść drugą warstwę farby. W tym przypadku pozostawić pierwszą powłokę do 

wyschnięcia na co najmniej 12 do 24 godzin. Nawet jeśli farba wydaje się być sucha po 20-30 minutach, 
trzeba poczekać od 12 do 24 godzin. 

6. Aby uzyskać optymalny rezultat, po aplikacji należy wziąć wałek i walcować na świeżej, mokrej nawierzchni, 
w tym samym kierunku z takim samym naciskiem i prędkością. Dzięki temu uzyskuje się matowy, równy 
kolor. Nie należy oszczędzać farby! Wałek musi być odpowiednio nasączony, aby równomiernie pokryć 
powierzchnię. 

7. Zapewnić dostęp do świeżego powietrza podczas fazy suszenia (wietrzyć pomieszczenie 4-5 razy 
dziennie). Świeże powietrze sprzyja suszeniu farb wewnętrznych. Dzięki temu, woda, która odparowuje z 
farby wydostaje się z pomieszczenia. Należy unikać trwałej wentylacji, jeśli występuje wysoka wilgotność na 
zewnątrz np. przy mgle lub deszczu. 

8. Po nałożeniu ostatniej warstwy powinno się unikać zabrudzeń na pomalowanej powierzchni przez 6-8 
tygodni. Produkt potrzebuje czasu, aby zyskać maksymalną odporność na oleje, tłuszcze i kwasy. 
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Rady: 
 
- Bardzo rzadko zdarzają się lekkie odchylenia w zabarwieniu różnych partii produktu. Aby uniknąć różnic w kolorze na  
               sąsiadujących ścianach należy pomalować je farbą z tego samego wiadra lub nowego, ale z tej samej partii. Jeśli  
               opakowania mają różne numery partii, należy wymieszać ze sobą ich zawartość.  
- Dobrze wytrzeć pędzle i wałki przed umyciem ich w wodzie i detergentach. 
-             Nie należy wlewać płynnych pozostałości farby do kanalizacji lub zlewu. Należy pozbyć się ich za pośrednictwem firm,  
               zajmujących się składowaniem odpadów i recyklingiem. 
-        Jeśli zawartość pojemnika nie zostanie w całości zużyta, ostrożnie założyć pokrywkę i przechować zamknięty pojemnik  

       do góry dnem, w miejscu gdzie nie ma mrozu. Jeśli w pojemniku nie zostało już dużo produktu, lepiej przelać go do  
       mniejszej puszki. 

- Do czyszczenia pomalowanych powierzchni używać wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu (nigdy nie stosować   
terpentyny ani podobnych środków).  

- Po nałożeniu ostatniej warstwy produktu powinno się unikać powstawania zabrudzeń na pomalowanej powierzchni 
przez 6-8 tygodni. Produkt potrzebuje tego czasu, aby zyskać maksymalną odporność na oleje, tłuszcze i kwasy. 

- Älva to farba do ścian i tapet. W razie potrzeby może być pokryta innymi farbami emulsyjnymi. 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne: 
 
Spoiwo:                       Styren akrylowy z mikrocząsteczkami ceramicznymi 
Połysk:                    3-4 (matowy)        
 Lotne związki organiczne:   (Kat A/a) 30g/l (2010) 
Rozcieńczanie:                   Woda  
Czyszczenie:                   Woda      
Klasyfikacja zagrożenia:   Brak, produkt niepalny  
Malować w temperaturze:   Przynajmniej +8°C    
Wydajność:                   4-8 qm/l       
Czas schnięcia:                   W zależności od temperatury i wilgotności: 1 dzień (można nakładać drugą warstwę po 1 dniu). 
Przechowywanie:                   2 lata w zamkniętym opakowaniu, zabezpieczone przed mrozem. 
Zmywalność:                   W przybliżeniu 15 000 cykli 
Nakładanie za pomocą:   Pędzla, wałka lub rozpylacza po odpowiednim rozcieńczeniu. 
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