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KARTA TECHNICZNA                             

ELITE3

Parametry: ELITE 3 to nasza sztandarowa farba przeznaczona do wymalowań wewnątrz pomieszczeń. 
Dzięki kompozycji ponad dwudziestu idealnie dobranych składników uzyskaliśmy produkt o doskonałych 
właściwościach aplikacyjnych i użytkowych

Cechy produktu:
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 Przyjemny zapach

 Wysokie napełnienie mieszaniny

 Właściwości maskujące drobne 
niedoskonałości

 Bardzo długi  czas otwarty

 Możliwość barwienia 2024 kolory

 Wysoka odporność na szorowanie

 Brak wybłyszczania przy tarciu powłoki

 Wysoka przyczepność   

 Brak chlapania

 Farba filtrowana

 Bardzo lekkie prowadzenie wałka

Skład: 

 Wodna dyspersja polimeru

 Węglan wapnia

 Dodatki uszlachetniające 

 wosk

 Talk

 Wydajność: 7-9m2/L

 Czas schnięcia: ok. 2 godziny

 Opakowanie: 2,5L ; 5L ; 10L
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Warunki wykonywania prac:

 Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do 
wykonywania wymalowania   należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów 
betonowych. Podłoża pod malowanie powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się

Przygotowanie podłoża:

 Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować
za pomocą odpowiednich środków. Miejsca połączeń różnego rodzaju podłoży, bruzdy instalacyjne i inne miejsca 
narażone na spękanie konstrukcyjne za zbroić siatką z włókna szklanego.

Rodzaje podłoża:

 Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować  koncentratem FIXGRUNT koncentrat  W ROZCIEŃCZENIU 1 DO 6

 Tynk gipsowy:  Zagruntować  koncentratem FIXGRUNT koncentrat  W ROZCIEŃCZENIU 1 DO 6

Płyta gipsowo- kartonowa: Zagruntować  koncentratem FIXGRUNT koncentrat  W ROZCIEŃCZENIU 1 DO 6

Stare tynki wapienne przeznaczone do renowacji: Zagruntować FIXGRUNT koncentrat W ROZCIEŃCZENIU 1 DO 3 lub 
1 do 4 w zależności od stopnia chłonności.

Przygotowanie produktu:

 Produkt gotowy do stosowania.  W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do wymaganej konsystencj. Właściwą 
konsystencje należy dobrać robiąc próbę na ścianie.

Sposób użycia:

 Powłokę nanosić wałkiem do farb lateksowych z włosem  13mm lub natryskowo. Należy pamiętać o dokładnym 
rozprowadzeniu produktu na powierzchni aby zapewnić równomiernie cienka warstwę . Z uwagi na bardzo wysoka 
twardość  powłoki , naniesienie zbyt grubej warstwy wiąże się z ryzykiem spękania powłoki. 

Uwagi wykonawcze:

 Po zakończeniu prac pomieszczenie wentylować. Narzędzia myć  wodą 
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Przechowywanie: 

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w 
miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i 
otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega 
przepisom ADR.

Data utworzenia 01,09,2019 Łobodno
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