
          Elementfärg  
                                    Farba do grzejników  

  
  
O produkcie:  

  
Elementfärg to farba lakowa na bazie wody, idealna do malowania grzejników i innych powierzchni 
metalowych w pomieszczeniach, narażonych na działanie wyższych temperatur. Ten produkt, po 
nałożeniu, staje się mocną powłoką z efektem półpołysku, która nie żółknie. Elementfärg ma bardzo 
dobrą przyczepność na większości powierzchni. Jedynie na rurach miedzianych zaleca się 
zastosować inny produkt- Lakcfarbe 15, 30 lub 80.  
UWAGA: Używać tylko na chłodnych powierzchniach!  

  

Zastosowanie/ Mój cel to...  
  

...malowanie nieobrabionej wcześniej powierzchni: 

  

1. Podłoże musi być czyste i suche! Jeśli tak nie jest naleźy usunąć luźny materiał tj. brud lub kurz oraz 

wszelklie tłuszcze i oleje z powierzchni, a następnie wytrzeć wszystko na mokro i zostawić do 

wyschnięcia. 

2. Uwaga: malować tylko na chłodnych powierzchniach i nie używać na grzejnikach elektrycznych! 

3. Zasadniczo Elementfärg można malować bezpośrednio na metalu. Na metale z powłoką galwaniczną, 

tj. aluminium lub cynk, najlepiej nanieść najpierw podkład gruntujący Meistergrund V.  

4. Nałożyć równomiernie pierwszą warstwę farby Elementfärg (najlepiej syntetycznym pędzlem do laku) i 

odczekać co najmniej 8-10 godzin, aż wyschnie.   

5. Po tym czasie zaaplikować ostatnią warstwę produktu.  

  

  

…malowanie powierzchni już wcześniej obrobionych, gdzie farba się łuszczy:  

  

1. Podłoże musi być czyste i suche! Miejsca, w których łuszczy się stara farba należy przeszlifować. 

Następnie wytrzeć wszystko na mokro i pozostawić do wyschnięcia. 

2. Uwaga: malować tylko na chłodnych powierzchniach i nie używać na grzejnikach elektrycznych! 

3. Jeśli podłoże jest wykonane z aluminium lub cynku, w przeszlifowanych miejscach najpierw nałożyć 

podkład gruntujący Meistergrund V. 

4. Nałożyć równomiernie pierwszą warstwę farby Elementfärg (najlepiej syntetycznym pędzlem do laku) i 

odczekać co najmniej 8-10 godzin, aż wyschnie  

5. Po tym czasie zaaplikować ostatnią warstwę produktu.  

   

...malowanie powierzchni już wcześniej obrabianej, gdzie farba jest jeszcze w dobrym stanie:  

  

1. Oczyść całą powierzchnię przed malowaniem.  

2. Uwaga: malować tylko na chłodnych powierzchniach i nie używać na grzejnikach elektrycznych! 

3. Jeśli nowy kolor farby jest taki sam jak poprzednio (biały), wystarczy pomalować raz. Przy zmianie 

koloru 2-3 razy.  

  

  

Dane techniczne:  
  
Nakładanie:    Syntetyczny pędzel do laku  

Połysk:     Ok. 40 (półpołysk)  

Wydajność:    Ok. 6-8 m²/ l (4-6 m² dla 0,75-litrowej puszki)  

Czas schnięcia:    Przy 20°C po ok.1-2h względnie suche, do ponownego malowania po ok.8-10h.  

Gęstość:      Ok. 1,25 kg/l  

Sucha masa:   Ok. 38% objętości 

Rozcieńczanie/ czyszczenie:  Woda, produkt słaborozcieńczalny. Przy czyszczeniu użyć również środków czyszczących.  

Kolor:     Naluralna biel lub lekko przełamana biel antyczna.   

Termin ważności:    Przynajmniej 2 lata. Chronić przed mrozem.  
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