
INFORMACJE

Zastosowanie: do malowania i renowacji ścian, sufitów, powierzchni drewnianych (np. drzwi, meble, 
listwy przypodłogowe, boazerie) oraz innych powierzchni wewnątrz pomieszczeń, np. kaloryferów, PCV, 
metalu (może być konieczne użycie odpowiedniego podkładu).

Wydajność

Schnięcie*

Wykończenie

Czyszczenie

Farba wielozadaniowa 
do wnętrz 
Colorissim

poj. 30ML; 1L; 2,5L

*między warstwami

Farba idealna do malowania i renowacji ścian, zarówno

gładkich jak i strukturalnych.

Jednowarstwowa – minimum 98% krycia już po jednej

Warstwie.

Niezwykły komfort aplikacji dzięki kremowej konsystencji

Doskonała rozlewność i elastyczność zapewnia uzyskanie

idealnie gładkiej i trwałej powłoki.

Powierzchnia odporna na szorowanie i łatwa do mycia

Wyjątkowa intensywność i trwałość kolorów.

Farba idealna także do malowania powierzchni drewnianych

oraz innych powierzchni wewnątrz pomieszczeń, np. 

kaloryferów, PCV, metalu.



Podłoże musi być suche, czyste, odtłuszczone i w dobrym stanie. 
Podłoża nowe, niemalowane: powierzchnię odkurzyć, a następnie nałożyć odpowiednią warstwę podkładową. 
Podłoża wcześniej malowane lub lakierowane: przemyć i osuszyć. 
Powierzchnie gładkie delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Usunąć łuszczące się 
elementy, które mogłyby zmniejszyć przyczepność farby. 
Farbę nakładać w temperaturze 10°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach. Świeże tynki mogą być 
malowane po 3-4 tygodniach od ich nałożenia, lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, 
gładzi, szpachli itp.
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PRZYGOTOWANIE

APLIKACJA
Przed malowaniem farbę należy starannie mieszać przez kilka minut za pomocą szerokiego mieszadła. 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 intensywnych, żywych kolorów oraz ciemnego 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.
- Kolor ostateczny widoczny jest po całkowitym wyschnięciu farby.
- Opakowanie łatwe do ponownego otwarcia, jeżeli wieczko każdorazowo zostanie oczyszczone przed 
zamknięciem.

Farba wielozadaniowa do wnętrz 
Colorissim

mailto:v33pl@v33.com


V33 Polska Sp. z o.o.  ul Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo

adres e-mail: v33pl@v33.com tel. 061 8945100

KOLORY

Biały

Platynowy

Szary 
alpejski

Szary 
cynkowyStalowy Antracyt

Czarny

Szara 
kometa

Szary beton
Szary 

łupkowy

Szary perłowy

Biała 
glinka

Ciemny beż

Alabaster

Caffe latte

WaniliowyKwiat 
bawełny

Słonecznikowy

Farba wielozadaniowa do wnętrz 
Colorissim

Szara mgła

Beżowy wapień

FiołkowyPapryczka 
chili

Zielony
groszek

Lazurowy
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