
   

          

      LASOL FASAD MATT  
Farba elewacyjna do drewna z serii 9000 

                                                                      NIE NALEŻY STOSOWAĆ NA POWIERZCHNIE POKRYTE FARBAMI AKRYLOWYMI! 

  
O produkcie:  
LASOL FASAD MATT jest matową, rozpuszczalną w wodzie i wzmocnioną olejem lnianym farbą emulsyjną, która 
nadaje się do wszystkich drewnianych powierzchni fasadowych: heblowanych, szorstkich, malowanych lub tylko 
zagruntowanych podkładem barierującym Sperr- und Haftgrund. Ta farba bardzo dobrze wnika w drewno i 
doskonale przylega. Powłoka jest elastyczna, ma bardzo dobrą odporność na warunki atmosferyczne i jest łatwa w 
rozprowadzaniu. LASOL FASAD MATT nadaje się szczególnie dobrze do chropowatego drewna i jest jedną z 
niewielu matowych farb, które utrzymują się przez ponad 10 lat, niezależnie od pogody (po odpowiednim 
zagruntowaniu). 

    

   

Zastowowanie/ Mój cel to...  

 

... malowanie nieobrobionego drewna:  

  

1. Powierzchnia musi być czysta i sucha! Jeśli tak nie jest, należy wyszczotkować lub zeskrobać luźny materiał, np. brud, kurz, 

następnie spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia (max.15% wilgoci resztkowej, min. 

10%).  

2. Następnie dokładnie zagruntować powierzchnię za pomocą oleju gruntującego GRUNDIERÖL i pozostawić do wyschnięcia 

na 1-2 dni, w zależności od temperatury i wilgotności.   

3. Najpóźniej po 7 dniach nanieść produkt Sperr- und Haftgrund- Trägrund V i pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, w 

zależności od pogody.  

4. Teraz można pokryć powierzchnię pierwszą warstwą farby LASOL FASAD MATT, po czym pozostawić ją do wyschnięcia.  

5. W zależności od pogody nałożyć ostatnią warstwę farby LASOL FASAD MATT (najwcześniej po 2 dniach).  

  

... nakładanie farby na już pomalowaną powierzchnię, gdzie występują ślady łuszczenia:  

  

1. Nie nakłdać produktu LASOL FASAD MATT na powierzchnie pokryte farbami akrylowymi!  

2. Przeszlifować obszary, w których farba odchodzi lub jest zwietrzała.  

Następnie spłukać całą powierzchnię czystą wodą i pozostawić ją do wyschnięcia (max.15% wilgoci resztkowej min.10%). 

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

3. W miejscach, które były szlifowane, nałożyć olej gruntujący GRUNDIERÖL i pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, w 

zależności od pogody.   

4. Najpóźniej po 7 dniach nanieść produkt Sperr- und Haftgrund- Trägrund V i pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, w 

zależności od pogody.   

5. Teraz można pokryć powierzchnię pierwszą warstwą farby LASOL FASAD MATT, po czym pozostawić ją do wyschnięcia.  

6. W zależności od pogody nałożyć ostatnią warstwę farby LASOL FASAD MATT (najwcześniej po 2 dniach).   

  

... odświeżenie koloru na już pokrytej farbą powierzchni, gdzie farba jest jeszcze w dobrym stanie:  

  

1. Nie nakłdać produktu LASOL FASAD MATT na powierzchnie pokryte farbami akrylowymi!  

2. Powierzchnia musi być czysta i sucha! Jeśli tak nie jest, należy wyszczotkować lub zeskrobać luźny materiał, np. brud, kurz, 

następnie spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia (max.15% wilgoci resztkowej).  

3. Teraz można pokryć powierzchnię pierwszą warstwą farby LASOL FASAD MATT, po czym pozostawić ją do wyschnięcia.  

4. W zależności od pogody nałożyć ostatnią warstwę farby LASOL FASAD MATT (najwcześniej po 2 dniach).  

Druga i kolejne warstwy nie są potrzebne, jeśli nowy i stary kolor farby są takie same!  
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Dobrze wiedzieć:  Jeśli drewno (sosna, świerk, jodła) jest nieobrobione lub heblowane, zawsze należy najpierw użyć oleju do 

gruntowania (Grundieröl) i podkładu barierowego (Sperr- und Haftgrund), aby zapewnić jednocześnie doskonałą 

przyczepność farby i ochronę dla drewna. Korzyści: uniknięcie powstawania pęknięć, pęcherzyków i przedwczesnego 

łuszczenia się farby. Podkład powoduje, że drewno jest nasycone, procesy zachodzą wolniej, a farba lepiej przylega. 

Produkt w ten sposób utrzymuje się znacznie dłużej, co pozwala oszczędzić czas, pieniądze i wkład pracy.  

Wyjątek:   Na nieobrobione drewno należy nałożyć tylko podkład gruntujący Grundieröl - bez podkładu 

      

  

 

barierowego Sperr- und Haftgrund 
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LASOL FASAD MATT 
         Farba elewacyjna do drewna z serii 9000 

                                          NIE NALEŻY STOSOWAĆ NA POWIERZCHNIE POKRYTE FARBAMI AKRYLOWYMI! 
  

Rady:  
  
- Nie nakłdać produktu LASOL FASAD MATT na powierzchnie pokryte farbami akrylowymi!  

- Drewno musi być suche- wilgotność resztkowa nie powinna przekraczać 15%, ale nie może być mniejsza niż 10%.  

- Nie należy używać produktu w trakcie opadów deszczu, śniegu, przy wysokiej wilgotności i w temperaturach poniżej 10°C 

(należy również uwzględnić temperaturę w nocy). Unikać malowania na ciepłych lub rozgrzanych słońcem 

powierzchniach. Pod wpływem ciepła rozpuszczalnik ulatnia się zbyt szybko, a środek wiążący nie ma wystarczająco 

dużo czasu, aby wniknąć głębiej w drewno, co może spowodować zmniejszenie przyczepności. Gorące drewno może w 

nocy oddawać ciepło, co z kolei może powodować powstawanie pęcherzyków w warstwie farby.  

- Jeśli drewno, które ma być pomalowane znajduje się w pomieszczeniu (np. garaż, piwnica), należy rozcieńczyć farbę i 

nakładać bardzo cienkie warstwy, Trzeba zapewnić dostęp światła i powietrza do pomieszczenia. Ich brak lub zbyt gruba 

warstwa farby mogą spowodować, że nałożona farba pozostanie miękka przez długi czas. 

- Szczególną uwagę należy zwrócić na krawędzie i rowki. Powierzchnie te należy najpierw pomalować olejem gruntującym 

Grundieröl, a następnie zapewnić przyczepność farby za pomocą podkładu barierowego Sperr- und Haftgrund.  

- Jeśli nie, zużyje się całej zawartości produktu, należy dodać do niej trochę terpentyny i ostrożnie założyć pokrywkę. 

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

mniejszego pojemnika.  

  

  

  

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:    Emulsja z oleju lnianego                      Kolor:                               Standardowe kolory LASOL 165, skala RAL i NCS.  
Pigment:    Dwutlenek tytanu               Lepkość mPa’s:               Ok. 3500 cP  
Gęstość:    1,25-1,45 g/m3                               Zawartość suchej masy:  50% objętości 
Połysk:    10 (mat)                               Czyszczenie:            Woda  
Wydajność:    5-7 qm/l szorstkie drewno,               Czas schnięcia:                W zależności od pogody po ok. 3h względnie sucha, po          

      7-9 qm/l heblowane drewno                             ok. 1-2 dniach wyschnięta, do ponownego malowania. 

Ważne:  

Przechowywanie: 

 

Wytrzymałość: 

Przydatność:                              

Malować w temp. pow. +10°C, także w nocy. 

Chronić przed mrozem, ale nie przechowywać w zbyt wysokich 

temperaturach. 

10-12 lat w zależności od podłoża, zagruntowania i wietrzenia.                                                                      

Przynajmniej 2 lata po otwarciu, z jak najmniejszą ilością powietrza w 

puszce (w razie potrzeby przelać do mniejszego, szczelnego pojemnika).  

     

  

  

  

  

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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