
  

GOLVFÄRG V / STRONG  

      Farba do podłóg na bazie wody 

  

  
 

O produkcie:   
GOLVFÄRG V / STRONG to wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa i bardzo trawała farba podłogowa w 

półpołysku, przeznaczona tylko do podłóg drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na wysoką 

wytrzymałość i elastyczność, można jej używać również do malowania np. drewnianych schodów. Farba 

dostępna jest również w kolorach z palety barw RAL, NCS itp. (Wunschfarbton). 

  

Zastosowanie/ Moje podłoże to...  
  

  

...drewno wewnątrz pomieszczeń:  

  

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

2. Teraz można nałożyć warstwę podkładu gruntującego MEISTARGRUND V – dzięki temu zapewnia się farbie 

maksymalną przyczepność. GOLVFÄRG V / STRONG to niepenetrująca farba, która nie wiąże się z niezagruntowanym 

drewnem. MEISTARGRUND V jest tutaj środkiem wiążącym drewno z farbą. Po aplikacji, podkład gruntujący należy 

zostawić do wyschnięcia na przynajmniej jeden dzień, w zależności od temperatury pokojowej i wilgotności.  

              Pominąć, jeśli malowana powierzchnia jest już pokryta farba (nie ma odprysków i pęknięć). 

3. Następnie należy położyć dwie warstwy nierozcieńczonej faryby GOLVFÄRG V / STRONG z odstępem czasowym co 

najmniej 2-3 dni pomiędzy nimi - w zależności od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Po upływie 12 godzin, 

można już chodzić po pomalowanej podłodze, jednak nie należy jeszcze ustawiać na niej ciężkich przedmiotów tj. 

meble, czy kłaść dywanów (odczekać 2-3 dni). Kolor biały ma słabe pokrycie, dlatego mogą być potrzebne 3-4 warstwy 

farby, aby uzyskać zadowalający efekt. 

 

Rady:  
  

- Lepiej nie stosować farb podłogowych do malowania pionowych powierzchni: każda farba podłogowa jest dość rzadka, 

aby można było swobodnie ją rozprowadzać. Po powierzchniach tj. poręcze schodowe, meble, szafki farba może 

spływać.   

- Na koniec, powierzchnie narażone na duże zużycie można pokryć lakierem Klarlack (bezbarwnym lub z kolorem). 

Dzięki temu powłoka będzie bardziej wytrzymała i łatwa w pielęgnacji  

           UWAGA:   

Lakiery bezbarwne mogą powodować żółknięcie jasnych odcieni farby, dlatego nie należy ich stosować przy wyborze 

takich kolorów jak np. biały. W przypadku farby podłogowej GOLVFÄRG V / STRONG nie wolno stosować lakierów na 

bazie żywicy alkidowej!     

- Plamy z produktów zawierających kwasy np. z kawy trzeba usuwać niezwłocznie! W przeciwnym razie powstałe plamy 

mogą być trudne do usunięcia, ponieważ kwasy tego rodzaju są absorbowane przez lakiery akrylowe.  

- Do aplikacji używać specjalnych pędzli do podłóg, ewentualnie płaskich pędzli lub wałków z pianki. 

  
  

Dane techniczne:  
  
Spoiwo  

Połysk:  
         żywica akrylowa i poliuretanowa 

         50-60 półpołysk 
     

Lotne związki organiczne (Kat A/i) 140 g/l (2010)                                Przechowywanie:                            2 lata w nieuszkodzonym opakowaniu  

                                                                                                                                                                     (chronić przed mrozem) 

Rozrzedzanie:                   Woda                                                          Usuwanie:                                        Woda 

Klasa ścieralności:            > 10 000 cykli                                             Klasyfikacja zagrożenia:                   Brak 

Wydajność                        4-8 qm/l w zależności od podłoża              Temperatura podczas malowania:    Pow. +8°C, najlepiej w +20°C 

Czas schnięcia:                 Twardnieje po ok. 2-3 dniach w  

                                          zależności od temperatury i wilgotności. 
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