
  

           GOLVFÄRG  

           Farba do podłóg na bazie rozpuszczalników  

                                         NIE STOSOWAĆ NA POWIERZCHNIACH POKRYTYCH FARBĄ AKRYLOWĄ  

  
O PRODUKCIE:                             

GOLVFÄRG / DIMENSION to niezwykle trwała, błyszcząca, uretanowa farba alkidowa do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń (dzięki dodanym algicydom nadaje się również do użytku na zewnątrz). Nadaje się do podłóg 
drewnianych, betonowych i wylewek, a także do stopni schodów, listew przypodłogowych, barierek oraz do metalu. 
Produkt oparty jest na żywicy alkidowej uretanowej, co zapewnia mu doskonałą przyczepność oraz odporność na 
wodę, kwasy, zarysowania, uderzenia, warunki atmosferyczne itd. Dzięki swojej elastyczności farba GOLVFÄRG / 
DIMENSION może być używana na różnych podłożach z tak samo dobrym rezultatem. Produkt może być 
wymieszany na życzenie według koloru z palety barw RAL, NCS itp.  

Zastosowanie/ Mój cel to malowanie: 
  

...drewna- wewnątrz lub na zewnątrz:  

  

1. Podłoże musi być czyste i suche. Jeśli tak nie jest, należy usunąć luźny materiał, np. brud lub kurz, a następnie spłukać 

wszystko wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. W przypadku ataku 

grzybów (na zewnątrz), należy użyć produktu Moos- und Schimmelentferner. 

2. Jeśli drewno nie było jeszcze malowane, należy najpierw nałożyć cienką warstwę farby (dodać około 25% terpentyny do 

farby) i pozostawić ją do wyschnięcia na co najmniej 2 dni, w zależności od temperatury zewnętrznej lub pokojowej oraz 

wilgotności powietrza.  

3. Po tym czasie można nałożyć dwie warstwy nierozcieńczonej farby w odstępach co najmniej 4-6 dni pomiędzy nimi - w 

zależności od temperatury i wilgotności. Produkt zyskuje odporność po 3-5 dniach. Najwcześniej po 24 godzinach można 

wejść na pomalowaną podłogę. 

  

...metalu lub stali- wewnątrz lub na zewnątrz:  

  

1. Podłoże musi być czyste i suche. Jeśli tak nie jest, należy usunąć luźny materiał, np. brud lub kurz.  

2. Jeśli na metalu pojawi się rdza, trzeba najpierw ją usunąć, a następnie nałżyć podkład gruntujący Rostgrund V. Pominąć 

przy metalu nierdzewnym..   

3. Teraz można nałożyć dwie warstwy farby w odstępach czasowych co najmniej 4-6 dni pomiędzy nimi - w zależności od 

temperatury i wilgotności. Produkt zyskuje odporność po 3-5 dniach. Najwcześniej można wejść na pomalowaną podłogę 

po 24 godzinach. 

  

...betonowej podłogi- wewnątrz lub na zewnątrz:  

  

1. Beton lub wylewka muszą dobrze wyschnąć przed malowaniem.   

Podłoże musi być czyste i suche. Jeśli tak nie jest, należy usunąć luźny materiał, np. brud lub kurz, a następnie spłukać 

wszystko wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.  

2. Trzeba zagruntować podłoże warstwą uniwersalnego lakieru Universallack z dodatkiem ok. 30-50% terpentyny i 

pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, w zależności od temperatury zewnętrznej lub pokojowej oraz wilgotności. 

Zapobiega to nadmiernemu wchłanianiu farby (jeśli podłoże jest silnie absorbujące), co pozwala na jej zaoszczędzenie. 

Ponadto lakier uniwersalny Universallack wiąże substancje mineralne. 

3. Teraz można nałożyć dwie warstwy farby w odstępach czasowych co najmniej 4-6 dni pomiędzy nimi - w zależności od 

temperatury i wilgotności. Produkt zyskuje odporność po 3-5 dniach. Najwcześniej po 24 godzinach można wejść na 

pomalowaną podłogę. 

  

...podłogi aluminiowej lub z cynku- wewnątrz lub na zewnątrz:             

  

1. Aby uzyskać optymalną przyczepność do aluminium, trzeba przeszlifować powierzchnię. Podłoże musi być czyste i 

suche. 

2. Należy zagruntować powierzchnię produktem Meistergrund V - tylko w ten sposób warstwa farby będzie optymalnie 

przylegała do aluminium i cynku.  

3. Teraz można nałożyć dwie warstwy farby w odstępach czasowych co najmniej 4-6 dni pomiędzy nimi - w zależności od 

temperatury i wilgotności. Produkt zyskuje odporność po 3-5 dniach. Najwcześniej po 24 godzinach można wejść na 

pomalowaną podłogę. 
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Strona 2 

  

               GOLVFÄRG  

   Farba do podłóg na bazie rozpuszczalników       
     NIE STOSOWAĆ NA POWIERZCHNIACH POKRYTYCH FARBĄ AKRYLOWĄ  

  

  

 Rady:  
  

- Nie nanosić na powierzchnie pokryte farbą akrylową.  

- Nie należy malować na rozgrzanych słońcem powierzchniach, ponieważ mogłoby to negatywnie wpłynąć na proces  

           suszenia. 

-  W przypadku powierzchni bardziej narażonych na częste użytkowanie (np. wylewka w garażu) należy zawsze zwracać  

           uwagę na czas schnięcia i najlepiej poczekać nieco dłużej, aż powłoka dobrze wyschnie przed nałożeniem kolejnej. Jeśli  

           następna warstwa farby zostanie nałożona zbyt wcześnie, pozostanie miękka przez bardzo długi czas i sprawi, że 

           podłoga nie będzie nadawała się do użytku w tym czasie. Jednokomponentowe farby takie jak np. farba podłogowa  

           GLOVFÄRG zasadniczo wysychają powoli. Jeśli z różnych powodów czas schnięcia farby powinien być któtszy, należy  

           użyć dwuskładnikowej żywicy epoksydowej. Jednak w przypadku farb dwuskładnikowych należy zawsze nakładać  

           grubsze warstwy produktu przez co mogą się pojawić problemy np. z zamykaniem drzwi, bo podłoga jest wyższa niż  

           przed malowaniem (przez co trzeba np. skracać skrzydło). 

-          GOLVFÄRG / DIMENSION nadaje się również do malowania drewnianych łodzi poniżej linii wody – do malowania  

           używać płaskiego pędzla do podłóg lub wałka z pianki.   

  

  

  

    Czy powierzchnia jest pokryta akrylem?     

    Sposób na sprawdzenie:  

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:                                Żywica uretanowo alkidowa   Połysk:                     60-80 (połysk), w zależności od podłoża i czasu,  

Lotne związki organiczne:    (Kat A/i) 500 g/l (2010)                                                  jaki upłynął od malowania 

Usuwanie:                      Terpentyna                             Klasa ścieralności:   W przybliżeniu 10 000 cykli 

Temperatura malowania:     Pow. +8°C                              Przechowywanie:     Przynajmniej 3 lata w nieuszkodzonym   

Wydajność                           8-12 m²/l                                                                  opakowaniu  

Czas schnięcia;                    W zależności od temperatury i wilgotności: 

                                             możliwość wchodzenia na powierzchnię po 1 dniu,  

                                             faraba jest sucha po 3-5 dniach,  

                                             druga warstwa wysycha po kolejnych 4-6 dniach, 

 

 

 

 

 

  

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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