
 
 

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i 
zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość 
wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w 
wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia. 
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7 20.12.2011 FARBA DO POSADZEK

 
CHARAKTERYSTYKA 

 
TEKNOFLOOR jest uretanowo-alkidową farbą opartą na 
rozcieńczalnikach, przeznaczoną do malowania posadzek wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń. Daje błyszczącą i łatwą do utrzymania w czystości 
powierzchnię.  
 

ZASTOSOWANIE Odpowiedni do malowania posadzek nowych i pokrytych uprzednio farbami 
alkidowymi, np. betonowych, korkowych, drewnianych, może być 
nakładany także na cegłę. Produkt jest szczególnie polecany do 
nakładania na powierzchnie użytkowane codziennie. 
Posadzki narażone na ścieranie, a także silne działanie wody i 
chemikaliów zaleca się  pokrywać farbą do betonu TEKNOFLOOR 2K. 

 
DANE TECHNICZNE 
 

 

Zawartość substancji stałych 
 

Ok. 50% obj. 

Lotne związki organiczne (VOC) EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 500 g/l 2010.  
VOC produktu: max 500 g/l. 

Gęstość Ok. 1.2 g/ml 
Zużycie praktyczne 
 
 

6-10 m2/l w zależności od absorpcji przez powierzchnię.  
 

Czas schnięcia w temp. +23oC 
- pyłosuche 
- lekki ruch pieszy 

 
po 1 godz. 
po 10 godz. 

- ponowne krycie po 24 godz. 
  
Rozcieńczalnik, zmywacz TEKNOSOLV 1621 

 
Wygląd powłoki 
 
Kolory 

Połysk 
 
Standardowe kolory zgodnie z kolorami z Karty Kolorów TEKNOFLOOR. 
Farba jest zawarta w systemie barwienia Teknomix.  
 

  
 
Oznakowanie bezpieczeństwa 

 
Patrz Karta Charakterystyki. 
UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie 
odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, 
oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady 
powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Bezpieczeństwa Produktu, 
paragraf 7.1.). 
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SPOSÓB STOSOWANIA 
 
Przygotowanie podłoża i 
nakładanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Warunki podczas 
nakładania 
 
Informacje dodatkowe 
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NIEMALOWANE POSADZKI BETONOWE:  
Muszą być przynajmniej 1-miesięczne.  
Usunąć z powierzchni mleczko cementowe wytrawiając przy pomocy środka 
BETONI-PEITTAUSLIUOS. Pozwolić powierzchni wyschnąć.  
Kruche i zapylone powierzchnie trzeba zawsze spiaskować. 
Usunąć olej i tłuszcze za pomocą rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621. 
Zeszczotkować podłogę lub odpylić odkurzaczem.  
Zagruntować powierzchnię farbą rozcieńczoną 20% dodatkiem TEKNOSOLV 
1621, a następnie pokryć jedną warstwą nierozcieńczonej farby. 
 
NIEMALOWANE POSADZKI DREWNIANE:  
Oczyścić powierzchnię z tłuszczu, kurzu i zabrudzeń.  
Wypełnić wgniecenia i  pęknięcia szpachlówką SILORA A.  
Zagruntować farbą rozcieńczoną 10 dodatkiem TEKNOSOLV 1621, a następnie 
pokryć jedną warstwą nierozcieńczonej farby. 
 
POSADZKI UPRZEDNIO MALOWANE:  zdrapać lub spiaskować odpadającą, 
łuszczącą się farbę. Zmatowić stare powłoki poprzez piaskowanie. Oczyścić 
powierzchnię z tłuszczu, kurzu i zabrudzeń. Zaprawki wykonywać 
rozcieńczoną farbą, następnie pokryć warstwą farby nierozcieńczonej.  
 
Przed malowaniem podłóg korkowych lub podobnych, należy usunąć z powierzchni 
pastę do podłóg. 
 
Przed użyciem dokładnie wymieszać. 
Nakładać pędzlem lub wałkiem. 
 
Powierzchnia betonu powinna być sucha.  
Temperatura podkładu, otaczającego powietrza i samych materiałów powinna 
wynosić min. +10oC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.  
 
Pokryta powierzchnia osiąga ostateczną twardość i zmywalność w ciągu 3-4 
tygodni. 
W tym czasie należy obchodzić się z powierzchnia delikatnie i unikać zmywania. 
Zaplamione powierzchnie mogą być myte zwilżoną szmatką bądź mopem. 
Używać neutralnego detergentu. 
Powierzchnie zabrudzone w znacznym stopniu można później oczyścić 
delikatnym alkalicznym uniwersalnym środkiem myjącym. 
 

 


