LACKFÄRG 15/30/80
Emalia / farba do mebli
Uniwersalna, nieprzezroczysta farba do drewna i metalu (wnątrz lub na zewnątrz)
O produkcie:
LACKFÄRG to uniwersalna farba emaliowa na bazie rozpuszczalnika i żywicy alkidowej do drewna i metalu,

znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń. Produkt pozostawia twardą i trwałą powierzchnię,
dzięki czemu nadaje się do malowania ościeżnic drzwi, okien, listw, mebli, drewnianych ścian, paneli lub metali
(nawet grzejników). Ponieważ farba LACKFÄRG daje wyjątkowo odporną powierzchnię, jest często
stosowana do drewnianych podłóg i schodów. Produkt jest dostępny w trzech wariantach połysku: 15
(matowy), 30 (półmatowy) i 80 (wysoki połysk). LACKFÄRG tworzy jednolitą powierzchnię, nawet jeśli jest
nakładany przez niedoświadczonych malarzy.

Zastosowanie na drewnie / Mój cel to...
...malowanie nieobrobionego drewna:
1.
2.
3.
4.

Powierzchnia musi być czysta i sucha! Jeśli tak nie jest należy usunąć luźny materiał np. brud lub kurz.
Zagruntować podłoże (dodać około 15-20% terpentyny do produktu LACKFÄRG i nałożyć powstały grunt na powierzchnię
do malowania) i pozwolić mu wyschnąć przez co najmniej 24 godziny.
Następnie można zaaplikować pierwszą warstwę nierozcieńczonej farby LACKFÄRG. Pozostawić pomalowaną warstwę
produktu do wyschnięcia na co najmniej 48-72 godziny.
Jeśli potrzebne jest naniesienie kolejnej warstwy farby, trzeba odczekać, aż poprzednia warstwa będzie całkowicie
utwardzona!

...nakładanie farby na już pomalowanym drewnie, gdzie występują ślady łuszczenia:
1.

2.
3.
4.
5.

Produkt można zaaplikować na powierzchnie akrylowe tylko pod pewnymi warunkami! Gdy powierzchnie te są mocno
narażone na zużycie (np. podłogi, stoły, krzesła) lepiej jest użyć innych produktów. Mniej obciążone przez dzaiałania
mechanicznie i pokryte farbą akrylową powierzchnie należy lekko przeszlifować przed malowaniem. Farba LACKFÄRG
nadaje się w szczególności do powierzchni pokrytych fornirem, który był często stosowany w czasach sprzed lat 90-tych i
prawdopodobnie zawiera PCV. W takich przypadkach przeszlifowanie podłoża i pomalowanie go produktem LACKFÄRG
jest najrozsądniejszym rozwiązaniem.
Przeszlifować powierzchnie, w których farba lub lakier się łuszczą lub są zwietrzałe i usunąć wszelkie pozostałości wosków,
jeśli powierzchnia była woskowana. Podłoże musi być czyste i suche.
Zagruntować szlifowane powierzchnię mieszanką farby LACKFÄRG z około 15-20% terpentyny i pozwolić jej wyschnąć
przez co najmniej 24 godziny.
Następnie można zaaplikować pierwszą warstwę nierozcieńczonej farby LACKFÄRG. Pozostawić pomalowaną warstwę
produktu do wyschnięcia na od 48 do 72 godzin.
Jeśli potrzebne jest naniesienie kolejnej warstwy farby, trzeba odczekać, aż poprzednia warstwa będzie całkowicie
utwardzona!

... odświeżenie koloru na już pokrytym farbą drwenie, gdzie farba jest jeszcze w dobrym stanie:
1.

2.
3.
4.

Produkt można zaaplikować na powierzchnie akrylowe tylko pod pewnymi warunkami! Gdy powierzchnie te są mocno
narażone na zużycie (np. podłogi, stoły, krzesła) lepiej jest użyć innych produktów. Mniej obciążone przez dzaiałania
mechanicznie i pokryte farbą akrylową powierzchnie należy lekko przeszlifować przed malowaniem. Farba LACKFÄRG
nadaje się w szczególności do powierzchni pokrytych fornirem, który był często stosowany w czasach sprzed lat 90-tych i
prawdopodobnie zawiera PCV. W takich przypadkach przeszlifowanie podłoża i pomalowanie go produktem LACKFÄRG
jest najrozsądniejszym rozwiązaniem.
Powierzchnia musi być czysta i sucha! Jeśli tak nie jest należy usunąć luźny materiał np. brud lub kurz. Jeśli to konieczne
można lekko przeszlifować powierzchnię.
Następnie zaaplikować pierwszą warstwę nierozcieńczonej farby LACKFÄRG. Pozostawić pomalowaną warstwę produktu
do wyschnięcia na od 48 do 72 godzin.
Jeśli potrzebne jest naniesienie kolejnej warstwy farby, trzeba odczekać, aż poprzednia warstwa będzie całkowicie
utwardzona!
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LACKFÄRG 15/30/80
Emalia / farba do mebli
Uniwersalna, nieprzezroczysta farba do drewna i metalu (wnątrz lub na zewnątrz)

Rady:
-

-

-

-

Produkt LACKFÄRG jest dostępny w ponad 60 000 kolorów jako artykuł na życzenie „Wunschfarbton”- w razie pytań prosimy
o kontakt.
Jeśli chce się użyć farby LACKFÄRG na metalu, na którym występują zardzewiałe obszary, można to zrobić bezpośrednio
po usunięciu rdzy. Przy metalach galwanicznych, takich jak np. cynk lub aluminium, najpierw należy zagruntować
powierzchnię produktem MÄSTARGRUND, przed nałożeniem warstw farby.
Produkt jest odpowiedni w przypadku podłóg drewnianych, zwłaszcza schodów. Jednak należy pamiętać, aby zagruntować
nieobrobione drewno mieszanką farby LACKFÄRG z ok. 25-30% terpentyny przed malowaniem. Takie proporcje mieszania
są ważne zwłaszcza, jeśli chodzi o poziome powierzchnie (podłoga, stopnie schodów). Boki, poręcze, czy szczeble można
zagruntować dodając tylko 15-20% terpentyny do produktu.
LACKFÄRG można również stosować do zewnętrznych stron okien i drzwi, pomimo, że farba nie zawiera biocydów, które
są dość ważne w farbach zewnątrznych. Spoiwo farby zapewnia ekstremalną wytrzymałość powierzchni, a mikroorganizmy
nie mają do niej przyczepności.
LACKFÄRG nadaje się także do malowania grzejników. Jeśli jednak grzejnik ma być w kolorze białym, lepiej użyć produktu
ELEMENTFÄRG (specjalna farba do grzejników), ponieważ produkt LACKFÄRG może żółknąć pod wpływem temperatury.
Grzejniki można malować tylko wtedy, gdy są zimne. Nie należy używać produktu na elementach elektrycznych.

Jak sprawdzić, czy moja powierzchnia jest pokryta farbą akrylową?
Sposób:
Nalać trochę denaturatu lub czystego alkoholu na ścierkę i pocierać powierzchnię z lekkim naciskiem przez około 1 minutę w
jednym miejscu. Jeśli farba staje się miękka lub lepka po potarciu, zanczy to, że jest ona akrylowa lub lazurowa. Jeśli miejsce
pozostaje bez zmian, jest to farba olejna lub alkidowa.

Dane techniczne:
Spoiwo:
Lotne związki organiczne
(Kat A/e):
Rozcieńczanie/ czyszczenie:
Termin ważności:
Wydajność:
Suszenie:

Żywica alkidowa uretanowa

Połysk:
15=mat, 30=półmat, 80=połysk
Klasa ścieralności: > 10 000 cykli
500 g/l (2010)
Kolor:
Biały lub pigmentowany według RAL lub NCS
Terpentyna
Temperatura;
Przy nakładaniu powyżej +8°C
Przynajmniej 3 lata w nieotwartym opakowaniu, w chłodniej temperaturze
W zależności od stanu powierzchni 8-12 m2/l.
W zależności od temperatury i wilgoci po 48-72 godzinach gotowa do ponownego malowania.
Z reguły po 12-24 godzinach przestaje być klejąca i jest „dotykalna“.

Ostrzeżenie!!! Niektóre odcienie farb (w tym wiele odcieni RAL) mogą mieć gorsze krycie i / lub być niestabilne przez
promieniowanie UV, w zależności od pigmentacji. Dotyczy to wszystkich typów farb stosowanych na zewnątrz. Jeśli nie
są Państwo pewni, czy wybrany kolor ma dobre pokrycie prosimy o kontakt- chętnie doradzimy!
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