


                                    
 

 

  BETOPAINT 
          Farba do tynku i betonu 
    NIE NAKŁADAĆ NA POWIERZCHNIE POKRYTE FARBĄ AKRYLOWĄ  

O produkcie: 
 
BETOPAINT jest silikatową farbą tynkarską i nadaje się do podłoży mineralnych, takich jak tynkowane 
fasady i zewnętrzne elementy murowane. Ma również zastosowanie jako farba do ścian wewnętrznych 
i sufitów narażonych na wysoką wilgotność np. w piwnicach. Farba jest matowa, wodorozcieńczalna, 
dyfuzyjna i przepuszczająca powietrze. BETOPAINT ma bardzo dobre krycie, dlatego zazwyczaj 
potrzeba tylko jednej warstwy farby do osiągnięcia porządanego efektu. Zalety produktu: bardzo 
dobra oddychalność z wysokim efektem odpychania wody, a także oszczędność czasu i pracy przy 
malowaniu. 

 
Zastosowanie / Moje podłoże jest... 

 

…nieobrobine:  
 
1. Podłoże musi być czyste i suche. Jeśli tak nie jest, należy usunąć luźny materiał, taki jak tynk, wapno lub kurz, a 

następnie spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. Na wypadek ataku grzybów trzeba 
zastosować produkt przeciwko mchom i pleśni (Moos- und Schimmelentferner). 

2. Najlepiej zastosować też produkt głęboko gruntujący BETOPRIME i pozostawić go do wyschnięcia na 1 dzień – dzięki 
temu wspiera się proces dyfuzji nawet w przypadku wielu warstw farby, a produkt lepiej wiąże się z malowaną 
powierzchnią. 

3. Następnie można nałożyć pierwszą warstwę BETOPAINT (zwykle nakłada się tylko jedną warstwę produktu ze 
względu na jego wysoką jakość i świetne pokrycie). Pozostawić na 1 dzień, do wyschnięcia. 

4.  Przed malowaniem każdej kolejnej warstwy, pozostawić farbę do wyschnięcia na 24 godziny. Nigdy nie nakładać więcej 
warstw, niż jest to konieczne- w przeciwnym razie może mieć to negatywny wpływ na proces dyfuzji. 

 
…już pomalowane:  
 
1. BETOPAINT nie należy stosować na powierzchniach pokrytych produktami akrylowymi! 
2. Oczyścić wybraną powierzchnię i usunąć luźny materiał, np. tynk, wapno lub kurz. 
3.  Jeśli to konieczne, umyć powierzchnię za pomocą środka do czyszczenia fasad (Fassadenreiniger) lub środka przeciw 

mchom i pleśni (Moos- und Schimmelentferner), a następnie spłukać czystą wodą. Podłoże musi być czyste i suche. 
4.  Przed malowaniem najlepiej najpierw zastosować produkt głęboko gruntujący BETOPRIME i pozostawić go do 

wyschnięcia na 1 dzień – dzięki temu wspiera się proces dyfuzji nawet w przypadku wielu warstw farby, a produkt lepiej 
wiąże się z malowaną powierzchnią. 

5.  Następnie można nałożyć pierwszą warstwę BETOPAINT (zwykle nakłada się tylko jedną warstwę produktu ze 
względu na jego wysoką jakość i świetne pokrycie). Pozostawić na 1 dzień, do wyschnięcia. 

6.  Przed malowaniem każdej kolejnej warstwy, pozostawić farbę do wyschnięcia na 24 godziny. Nigdy nie nakładać więcej 
warstw niż jest to konieczne- w przeciwnym razie może mieć to negatywny wpływ na proces dyfuzji. 

 
Rady: 
- BETOPAINT nie należy stosować na powierzchniach pokrytych produktami akrylowymi! 
- Malować wałkiem lub pędzlem (do elewacji- Fassadenpinsel), ale nie za pomocą zwykłego pędzla do emalii. 
- Unikać malowania na ciepłych lub rozgrzanych słońcem powierzchniach. 
- Nie wolno aplikować produktu podczas opadów deszczu, śniegu, przy wysokiej wilgotności i w temperaturach poniżej 8°C. Pod uwagę 
        należy wziąć również temperatury w nocy. 

 
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! 
 

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

Dane techniczne: 
 
Spoiwo:                                                 Styren akrylowy                                 Połysk:               3 (matowy) 
Lotne związki organiczne (Kat A/c):    40 g/l (2010)                                 Pełna objętość:       Farba podstawowa+pigment 
Rozcieńczanie:                                 Woda                                  Czyszczenie:          Woda    
Czas schnięcia:                                 1 dzień                                    Wskazówki:  Malować w temp. pow.+8°C, ale nie w upał 
                                  24h przed kolejną warstwą,                 Wydajność:        4-6 m2/l 
                                  zależnie od temperatury powierza  Zagrożenia: Produkt niepalny   
                                  i wilgotności   Przechowywanie: 2 lata (chronić przed mrozem)  
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