
• Powłoka hydrofobowa i samoczyszcząca, która chroni 

fasady, aby ograniczyć ich zanieczyszczenie.

• Doskonała przyczepność do różnych rodzajów powłok.

• Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne 

i na działanie klimatu morskiego.

• Powłoka mikroporowata, dzięki której podłoże może 

oddychać i nie tworzą się pęcherze.

• Ochrona przed promieniowaniem UV zapewnia wysoką 

trwałość kolorów.

• Działanie grzybobójcze i glonobójcze: zapobiega 

rozwojowi mchu, porostów, grzybów, mikroglonów. 

• Gęsta konsystencja i wysoki stopień krycia.

• Farba fasadowa o wysokiej odporności V33 posiada 

europejski znak Ecolabel.

INFORMACJE

Zastosowanie: do malowania elewacji narażonych na działanie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych oraz soli morskiej. Nadaje się do elewacji nowych i starych, gładkich lub strukturalnych. 
Zapewnia przyczepność do trudnych podłoży, zanieczyszczonych, wilgotnych. Do malowania powierzchni 
wykonanych z: cementu, betonu, cegły, kamienia; do stosowania na powierzchnie z nową lub starą 
warstwą farby, na grunt tynkowy, na farbę podkładową.  

Wydajność

Schnięcie*

Wykończenie

Czyszczenie

Farba fasadowa 
o wysokiej 
odporności
poj. 2,5L; 10L

*między warstwami



Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe i nośne, bez pyłu, kurzu i tłustych plam, wolne od wykwitów 
pochodzenia biologicznego i chemicznego.
- OCZYSZCZENIE Z KURZU: usunąć resztki starej farby i innych warstw lub substancji, które mogą osłabić 
przyczepność farby, następnie oczyścić powierzchnię szczotką.
- CZYSZCZENIE: umyć elewację strumieniem zimnej wody lub  myjką wysokociśnieniową (< 60 barów)  
usuwając ślady plam i zanieczyszczeń. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 24 godziny.
- OCHRONA BIOLOGICZNA: W przypadku zainfekowanej powierzchni lub w środowisku podatnym na 
występowanie mikroorganizmów zaleca się zastosowanie środka impregnującego, zabezpieczającego przed 
powstaniem mchów, pleśni, porostów, glonów itp. 
- WYPEŁNIENIE UBYTKÓW I SZCZELIN: Ubytki i szczeliny większe niż 0,2 mm wypełnić za pomocą specjalnie 
do tego przeznaczonej masy.
- ZALECA SIĘ stosowanie podkładu gruntującego na:
- Podłoże surowe, w dobrym stanie (cement, beton, kamień, cegła), w celu wzmocnienia przyczepności farby.
- Podłoże porowate i silnie absorbujące, w celu zablokowania porowatości.
- Podłoże łuszczące się, w celu wzmocnienia, utwardzenia i utrwalenia podłoża. 
- Podłoża nierówne (np. tynki drapane), w celu wzmocnienia i zablokowania podłoża.
- Podłoża z pęknięciami i szczelinami, w celu ukrycia niedoskonałości.

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

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

PRZYGOTOWANIE

APLIKACJA
Przed użyciem oraz w trakcie nakładania produkt należy dokładnie wymieszać w celu uzyskania jednolitej 
konsystencji. Produkt jest gotowy do użycia.
- Nałożyć jedną warstwę farby za pomocą pędzla lub wałka. Po 6 godzinach nałożyć drugą warstwę produktu. 
- Wysoka siła krycia farby fasadowej pozwala na nałożenie tylko jednej warstwy w przypadku malowania 
renowacyjnego podobnych odcieni.
- Rozpocząć nakładanie w narożnikach budynku, malując przy użyciu pędzla. Następnie malować pasami o 
szerokości 60cm i wysokości 1m, nakładając wałkiem grubą warstwę, z góry na dół, a następnie „na krzyż”. 
Zakończyć malując z góry na dół, nie maczając kolejny raz wałka w farbie i nie naciskając zbyt mocno.

• Temperatura nakładania: 10°C-25°C. Nie należy nanosić farby przy wysokiej temperaturze powietrza, przy 
silnym nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, opadach lub w przypadku ryzyka wystąpienia mrozów w dniach 
następnych. Nie należy nakładać farby na nagrzanej powierzchni.  
• Nanoszenie farby na dużych powierzchniach ścian należy prowadzić w sposób ciągły i nieprzerwany, aby 
uniknąć powstania widocznych zajść i nakładek.
• Nie należy nakładać farby na powierzchniach niechłonnych.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

Farba fasadowa o wysokiej odporności

KOLORY

Biały Kremowy Słoneczny Żonkilowy Magnolia Miodowy Morelowy Bursztynowy Stalowy
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