Biała matowa farba
do wnętrz
Easy White
poj. 1L; 5L; 10L

INFORMACJE

Wykończenie

Wydajność

• Optymalna przyczepność: nakładanie na stare podłoże bez
warstwy pokładowej
• Doskonała siła krycia - 98% dla jednej warstwy: efektywnie
pokrywa kontrastujące tło

Schnięcie*

Czyszczenie

• Prosta w użyciu: kremowa konsystencja, łatwa w aplikacji,
nie pozostawia smug
• Łatwa w użytkowaniu: odporna na szorowanie – nie

*między warstwami

żółknąca

Zastosowanie: do malowania i renowacji ścian, sufitów, powierzchni drewnianych oraz innych
powierzchni wewnątrz pomieszczeń.

Biała matowa farba do wnętrz
Easy White
PRZYGOTOWANIE
Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Podłoże musi być suche, czyste, odtłuszczone i w
dobrym stanie.
Na podłożach nowych, niemalowanych, zastosować odpowiednią warstwę podkładową w celu uzyskania
optymalnego i najbardziej ekonomicznego rezultatu.
Należy przestrzegać poniższych zaleceń:
Płyty kartonowo-gipsowe: powierzchnię odkurzyć i nałożyć odpowiednią warstwę podkładową.
Drewno oraz pochodne: delikatnie przeszlifować papierem ściernym i odkurzyć.
Drewno egzotyczne: odtłuścić oraz nałożyć odpowiednią warstwę podkładową.
Świeże tynki: przed pomalowaniem odczekać 3 miesiące do całkowitego wyschnięcia. Delikatnie przeszlifować
papierem ściernym i odkurzyć (nie nakładać na podłogę). Pierwszą warstwę rozcieńczyć dodając 10% wody,
drugą warstwę pomalować bez rozcieńczania.
Pomalowane kaloryfery i grzejniki metalowe, aluminiowe i żeliwne oraz niewielkie powierzchnie plastikowe:
dokładnie umyć i odtłuścić, a po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.
Surowy metal: nałożyć odpowiedni podkład.
Stare farby: dokładnie umyć i odtłuścić, a po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym (120) i odpylić.
Tapeta oraz płótno: pierwszą warstwę rozcieńczyć dodając 10% wody, drugą warstwę pomalować bez
rozcieńczania. Przed malowaniem należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
Plamy oraz zacieki: dokładnie umyć i odtłuścić, a po wyschnięciu użyć specjalnego środka.

APLIKACJA
Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna
pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farba gotowa do użycia, nie rozcieńczać.
- Rozpocząć od malowania narożników za pomocą pędzla, a następnie pomalować płaskie powierzchnie
wałkiem.
- Nasączyć wałek równomiernie farbą. Podczas malowania nie należy zbyt mocno dociskać wałka. Nanosić
starannie i równomiernie taką samą ilość farby na podobną powierzchnię. Powierzchnię należy malować
etapami (0,5m2-1m2).
- Ostatnie pociągnięcie wałkiem należy wykonywać w jednym kierunku, z góry na dół.
- Nie należy przerywać pracy na środku malowanej powierzchni, ani nanosić poprawek podczas wysychania
farby, ponieważ spowoduje to pozostawienie śladów.
- W przypadku ciemnego lub intensywnego podłoża, po wyschnięciu może być konieczne nałożenie drugiej
warstwy farby.
- Przed i w trakcie malowania kaloryfery muszą być zimne.
- Przed malowaniem zalecamy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
- Opakowanie łatwe do ponownego otwarcia, jeżeli wieczko każdorazowo zostanie oczyszczone przed
zamknięciem
- Stosować w temperaturze pomieszczenia 12 - 25° C

KOLORY

Biały
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