
FÖNSTERFÄRG V (SUPERB)  

 Farba do okien i drzwi na bazie wody  

 

 

 

O produkcie:  

  
FÖNSTERFÄRG V to farba na bazie wody do użytku na zewnątrz, (w szczególnych przypadkach również do wnętrz– 

prosimy o kontakt przed zakupem). Jest idealna do malowania drewnianych drzwi, okien, ram, mebli ogrodowych i rzeźb. 

Ze względu na specjalny skład farba ta pozostawia twardą i elastyczną powierzchnię, charakteryzującą się dobrą 

przyczepnością i wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. FÖNSTERFÄRG V zapewnia połysk, doskonałe krycie 

i jest kompatybilny z prawie wszystkimi innymi farbami, krórymi mogą być pokryte malowne elementy (pod warunkiem, 

że warstwy starej farby są nienaruszone i oczyszczone). Produkt jest odpowiedni także do metalowych powierzchni 

zabezpieczonych przed korozją oraz do wielu innych powierzchni z tworzyw sztucznych 

Ważne przy malowaniu drzwi i okien: po malowaniu trzeba poczekać, aż warstwa farby wyschnie, aby móc zamknąć 

otwór, bez ryzyka sklejenia się ramy i skrzydła. FÖNSTERFÄRG V (SUPERB) to farba szybkoschnąca, dzięki czemu czas oczekiwania jest bardzo 

któtki. 

  

  

Dobrze wiedzieć:  Jeśli drewno (sosna, świerk, jodła) jest nieobrobione lub heblowane, należy przed malowaniem nałożyć 

na nie olej gruntujący Grundieröl i podkład barierowy Sperr- und Haftgrund, aby uzyskać jednocześnie 

odpowiednią przczepność farby jak i najlepszą ochronę drewna. Do gruntowania w pomieszczeniach 

można użyć produktu Meistergrund V.  

Korzyści: uniknięcie powstawania pęknięć w drewnie i łuszczenia się farby. Produkt utrzymuje się 

znacznie dłużej, co pozwala oszczędzić czas, pieniądze i siły. 

Wyjątek:  Na zewnątrz, na szorstkie drewno można nałożyć tylko olej podkładowy Grundieröl (bez podkładu 

barierowego). Jednak do produkcji okien i drzwi stosuje się najczęściej tylko heblowane drewno. 

    

Zastowowanie/ Mój cel to: 
  

  

...malowanie jeszcze nieobrobionego drewna:  

  

  

1. Powierzchnia musi być czysta i sucha! Jeśli tak nie jest, należy wyszczotkować lub zeskrobać luźny materiał, np. brud lub 

kurz.  

2. Teraz można nałożyć olej gruntujący GRUNDOLJA na drewno (tylko na zewnątrz) i pozostawić go do wyschnięcia na 1-2 

dni w zależności od pogody. 

3. Po upływie 7-10 dni nanieść podkład barierowy Sperr- und Haftgrund Trägrund V (tylko na zewnątrz, do użytku w 

pomieszczeniach użyć Meistergrund V) i pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, w zależności od pogody. 

4. Teraz można nanieść pierwszą warstwę farby FÖNSTERFÄRG V (SUPERB). Pozostawić warstwę do wyschnięcia na jeden 

dzień przed nakładaniem kolejnej warstwy. 

  

...malowanie już wcześniej pomalowanego drewna, gdzie występują ślady łuszczenia:  

  

1. Zeszlifować wszystkie obszary, w których stara farba lub lakier są zwietrzałe i się łuszczą. W razie ataku grzybów 
zastosować środek przeciw mchom i grzybom (Moos- und Schimmelentferner). Powierzchnia musi być czysta i sucha! 

2. W wyszlifowanych miejscach, nałożyć olej gruntujący GRUNDOLJA (tylko na zewnątrz) i pozostawić do wyschnięcia na 1-

2 dni, w zależności od pogody. Po upływie 7-10 dni nanieść podkład barierowy Sperr- und Haftgrund Trägrund V (tylko na 

zewnątrz (do użytku w pomieszczeniach użyć Meistergrund V) i pozostawić do wyschnięcia również na 1-2 dni, w zależności 

od pogody. 

3. Teraz można nanieść pierwszą warstwę farby FÖNSTERFÄRG V (SUPERB). W razie potrzeby, pozostawić warstwę do 

wyschnięcia na jeden dzień przed nakładaniem kolejnej warstwy. 

  

  

  

  

  

Druga strona=>  
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Strona 2  

  

FÖNSTERFÄRG V (SUPERB)  

 Farba do okien i drzwi na bazie wody                     

  

  

  

...odświeżenie koloru na już pomalowanym drewnie, gdzie farba jest w dobrym stanienie: 

  

1. Powierzchnia musi być czysta i sucha! Jeśli tak nie jest, należy wyszczotkować lub zeskrobać luźny materiał, np. brud lub 
kurz.  

2. Teraz można nanieść pierwszą warstwę farby FÖNSTERFÄRG V (SUPERB). 
3. Pozostawić pierwszą warstwę do wyschnięcia na jeden dzień przed nakładaniem kolejnej. Druga warstwa może być 

pominięta, jeśli nowy i stary kolor są takie same!  
  

 

 

Rady:  
  

- Nie nanosić farby FÖNSTERFÄRG V (SUPERB) za pomocą pędzla do lazury lub z naturalnego włosia.  

- Nie rozprowadzać produktu na nagrzanych słońcem powierzchniach (negatywny wpływ na proces suszenia).  

- Malować cienkimi warstwami - unikać grubych warstw. 

- Nie używać w temperaturach poniżej 8°C (należy wziąć pod uwagę również temperaturę w nocy). 

 

 

Farbę FÖNSTERFÄRG V (SUPERB) można otrzymać na życzenie w każdym z 60 000 różnych kolorów – w razie pytań  

prosimy o kontakt. 

  

  

   

  

  

Dane techniczne:  
  
Spoiwo:   Akrylan 
Połysk:    40-45 (półpołysk), na nieobrobionym drewnie ok. 25 (półmat)  
Wydajność:   6-8 qm/l, w zależności do podłoża 
Rozcieńczanie:  Woda, produkt trudny do rozcieńczenia 
Czyszczenie:   Woda, ewentualnie z dodatkiem płynu do naczyń  
Lotne związki organiczne (Kat A/e):       130 g/l (2010)    

Przechowywanie:   2 lata w nieotwartym opakowaniu, nie zostawiać na mrozie  
Temperatura podczas malowania:  Powyżej 8°C (także w nocy)  
Suszenie:   Wstępnie sucha po 2-4 godzinach  

      Druga warstwa może być nałożona po ok. 12 godzinach. 

      

  

  

  

Sucha po 3-4 dniach, w zależności od temperatury i wilgotności. 
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