
  
 

                

                     SOLID V 
 Farba do drewnianych fasad 

 
O produkcie: 
 
SOLID V to kryjąca, emulsyjna farba na bazie wody, odpowiednia do już wcześniej malowanych lub  
jeszcze nieobrobionych zewnętrznych elewacji drewnianych. Ta farba nadaje się do pokrycia każdego  
rodzaju powierzchni, gdy np. nie jesteśmy pewni, jakiego rodzaju farba była użyta do poprzedniego  
malowania (z wyjątkiem farb szlamowych i smoły drzewnej). Dzięki wysokiej jakości spoiwom i odpowiedniej 
pigmentacji, SOLID V zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, światło, oraz chroni  
powierzchnię przed grzybami i mchem. Produkt zaleca się w szczególności do dużych fasad drewnianych, 
altan ogrodowych lub wiat samochodowych. Farba jest łatwa w obróbce i chroni powierzchnię drewna przez 
wiele lat, (przy wcześniejszym, odpowiednim zagruntowaniu). 
 

Dobrze wiedzieć:  Jeśli drewno (sosna, świerk, jodła) jest nieobrobione lub heblowane, zawsze należy najpierw użyć oleju do  
                               gruntowania (Grundieröl) i podkładu barierującego Sperr- und Haftgrund. Tylko wtedy warstwa farby 
                               doskonale przylega, a drewno jest optymalnie chronione. Zalety: unikanie pęknięć i naprężeń w drewnie, a  
                               w konsekwencji złuszczania się farby. Warstwa produktu utrzymuje się znacznie dłużej, co pozwala  
                               zaoszczędzić czas, pieniądze i pracę. 
Wyjątek:                Na nieobrobionym, szorstkim drewnie należy zastosować tylko olej podkładowy (Grundieröl), bez podkładu   
                               barierowego (Sperr- und Haftgrund).   
 

Zastosowanie/ Mój cel to...  

  

... malowanie nieobrobionego drewna:  

  

1. Powierzchnia musi być czysta i sucha! Jeśli tak nie jest należy usunąć luźny materiał, np. zwietrzałą, 

odpryskującą farbę, a także brud i kurz, a następnie spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić do 

wyschnięcia (max. 15% wilgoci resztkowej min. 10%). 

2. Nałożyć olej do gruntowania (Grundieröl) na drewno i pozostawić je do wyschnięcia na 1-2 dni, w zależności od 

pogody.   

3. Najpóźniej po 7 dniach nałożyć podkład barierujący Sperr-und Hafrgrund (Trägrund lub Trägrund V) i 

pozostawić go do wyschnięcia na 12-48 godzin, w zależności od pogody.  

4. Teraz można nałożyć pierwszą warstwę farby SOLID V i pozostawić ją do wyschnięcia. 

5. Najwcześniej po 1 dniu, w zależności od warunków pogodowych, nanieść ostatnią warstwę farby. 

 

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

1. Przeszlifować obszary, gdzie farba bądź lazura odchodzi lub jest zwietrzała. Następnie spłukać całą  

    powierzchnię czystą wodą i pozostawić ją do wyschnięcia (wilgotność resztkowa <15%, >10%). W razie ataku  

    grzybów zastosować produkt Moos- und Schimmelentferner. Powierzchnia musi być czysta i sucha! 

2. W miejscach, które były szlifowane, nałożyć olej gruntujący GRUNDIERÖL i pozostawić do wyschnięcia na 1-2  
    dni, w zależności od pogody. 
3. Najpóźniej po 7-10 dniach nałożyć podkład barierujący Sperr-und Hafrgrund i pozostawić do wyschnięcia na  
    12-48 godzin, w zależności od pogody. 
4. Teraz można nałożyć pierwszą warstwę farby SOLID V, po czym pozostawić ją do wyschnięcia. 
5. Najwcześniej po 1 dniu, w zależności od warunków pogodowych, nanieść ostatnią warstwę farby. 
 
... odświeżenie koloru na już pokrytej farbą, drwenianej powierzchni, gdzie farba jest jeszcze w dobrym 
stanie:  
  
1. Powierzchnia musi być czysta i sucha! Jeśli tak nie jest należy usunąć luźny materiał, np. zwietrzałą,  
    odpryskującą farbę, a także brud i kurz, a następnie spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić do  
    wyschnięcia (wilgotność resztkowa <15%, >10%).  
2. Teraz można nałożyć pierwszą warstwę farby SOLID V, po czym pozostawić ją do wyschnięcia. 
3. Najwcześniej po 1 dniu, w zależności od warunków pogodowych, nanieść ostatnią warstwę farby. 
    Jeśli nowy i stary kolor farby są identyczne, nie trzeba malować drugiej warstwy! 

 

Druga strona =>  

 
 Schwedischer Farbenhandel Feuerstein, Kulemannstieg 10, 22457 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20, info@schwedischer-farbenhandel.de      



  
 
 
 

           SOLID V 
 Farba do drewnianych fasad 

 
 
 
Rady: 
 

• Nakładać za pomocą grubego pędzla, poprzez długie pociągnięcia (najlepiej pędzlem do olejów, z 

chińskiego włosia lub wysokiej jakości włosia syntetycznego - nie pędzelami do lazury!!!)  

• Unikać malowania na ciepłych lub rozgrzanych słońcem powierzchniach. Pod wpływem ciepła woda 

ulatnia się zbyt szybko, a środek wiążący nie ma wystarczająco dużo czasu, aby wniknąć głębiej w 

drewno, co może spowodować zmniejszenie przyczepności.  

• Nie należy używać produktu w deszczu, śniegu, przy wysokiej wilgotności i w temperaturach poniżej 8°C 

(należy również uwzględnić temperaturę w nocy). 

• Jeśli drewno znajduje się w pomieszczeniu (np. garaż, piwnica), należy po malowaniu pozwolić mu 

wyschnąć w pionie, zapewniając dostęp do światła i powietrza. Brak światła i powietrza lub nakładanie 

zbyt grubych warstw farby może spowodować, że powłoka będzie miękka przez długi czas. 

• Szczególną uwagę należy zwrócić na krawędzie i załamania. Powierzchnie te należy najpierw 

pomalować olejem gruntującym Grundieröl, a następnie zapewnić im przyczepność farby za pomocą 

podkładu barierowego Sperr- und Haftgrund. 

• SOLID V to farba do elewacji. Produkt nie jest odpowiedniu do powierzchni narażonych bezpośrednio na 

wietrzenie, tj np. skrzydła wiatraków, meble ogrodowe, okna, drzwi, umocnienia łodzi. W takich 

wypadkach lepiej użyć farb TITAN V lub ODEN. 

• Jeśli nie, zużyje się całej zawartości produktu, należy ostrożnie założyć pokrywkę i przechowywać 

zamknięty pojemnik do góry dnem. Jeśli zostało mało produktu, można go przelać do mniejszego 

pojemnika. 

 

 

Dane techniczne: 

Spoiwo:                          Żywica alkidowa i akrylan                                 Stabilizatory:                 - 
Połysk:                           25 (półmat) na szorstkim drewnie                     LZO:                             (Kat A/e) 130 g/l (2010) 
                                      40 (satynowe) na heblowanym drewnie            Rozcieńczanie:             Woda 
Czyszczenie:                 Woda, ewentualnie z dodatkiem mydła             Zmywalność:                 - 
Przechowywanie:          Info. ostatni pkt. „Rady”. 2 lata w nieotwartej     Temp. przy aplikacji:     < +8°C, > +26°C 

                                      puszce (chronić przed mrozem).                        Wydajność:                   6-9 m2/l na szorstkim drewnie, 
Zawartość:                    Pełna zawartość opakowania przy farbach z                                           9-11 m2/l heblowane drewno 
                                      mieszalnika farb to suma ilości farby bazowej i                                       zawsze na 1 warstwę. 
                                      ilości potrzebnych pigmentów. 
Czas schnięcia:             Po ok.10h względnie sucha, po ok. 1-2 dniach wysuszona lub do ponownego malowania. 
  

 

 
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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