
  
  
  
  

                Järn- & Plåtfärg   

      Farba ochronna do metalu i żelaza  
 

O produkcie:  

Järn- & Plåtfärg jest farbą do metalu na bazie wody do użytku na zewnątrz. Produkt zapewnia bardzo wytrzymałą, 

wodoodporną powierzchnię i idealnie nadaje się do malowania krat, ogrodzeń, fasad z blachy, 

dachów i podobnych, żelaznych lub metalowych przedmiotów.   
 

Zastosowanie / Mój cel to...  
  
  
...malowanie nieobrobionego podłoża:  

  

1. Podłoże musi być czyste i suche! Jeśli tak nie jest, usunąć luźny materiał za pomocą metalowej szczotki np. 

rdzę, brud, kurz. Należy zmyć również wszystkie smary i oleje.  

2. W przypadku wystąpienia rdzewienia na malowenej powierzchni, po oczyszczeniu, najpierw pokryć ją bazą 

przeciw rdzewieniu Rostgrund (najlepiej pędzlem lub wałkiem) i pozostawić do wyschnięcia na około 1 dzień, w 

zależności od temperatury i wilgotności.   

3. Następnie nałożyć równomiernie pierwszą warstwę farby Järn- & Plåtfärg i pozostawić do wyschnięcia na około 

1 dzień.  

4. Na koniec zaaplikować równomiernie ostatnią warstwę farby Järn & Plåtfärg.  

  

  

...malowanie już wcześniej obrobionego metalu, gdzie farba zaczyna się łuszczyć:  

  

1. Przeszlifować miejsca, w których farba odchodzi i jest zwietrzała.   

Usunąć z powierzchni oleje i smary. Podłoże musi być czyste i suche!  

2. W miejscach, które zostały przeszlifowane, nałożyć bazę przeciw rdzewieniu Rostgrund (najlepiej pędzlem lub 

wałkiem) i pozostawić do wyschnięcia na około 1 dzień, w zależności od temperatury i wilgotności. W przypadku 

silnego rdzewnienia, najlepiej nanieść dwie warstwy. 

3. Następnie nałożyć równomiernie pierwszą warstwę farby Järn- & Plåtfärg i pozostawić do wyschnięcia na około 

1 dzień.   

4. Na koniec zaaplikować równomiernie ostatnią warstwę farby Järn & Plåtfärg.  

  

Rady:  
  
- Nie malować w temperaturach poniżej +10°C, także w nocy.  

- Nie nakładać na nagrzane słońcem powierzchnie.  

- Upewnić się, że podczas malowania w pomieszczeniu jest wystarczający dostęp świeżego powietrza. Słaba 

cyrkulacja powietrza hamuje proces suszenia, podobnie jak brak światła dzeinnego i zbyt niskie temperatury.  

- Aby uniknąć ryzyka samozapłonu namoczonych produktem szmat lub narzędzi, po użyciu przechowywać je w 

wodzie lub w zamkniętym, metalowym pojemniku.  

   
W przypadku zażycia:  

 
- Natychmiast udać się do lekarza. 

- Zabrać ze sobą puszkę lub ulotkę od produktu. 

- Unikać wymiotów, ponieważ może to spowodować podrażnienie przełyku.  

  

Dane techniczne:  
  
Wydajność:  Ok. 6-8 m²/l                       Czas schnięcia:          Do ponownego malowania- 1 dzień  
Rozrzedzanie:      Woda                           Czyszczenie:       Woda   
Połysk:                 40 (satynowy)                         Kolor:                Czerwony lub czarny 
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