
SLOVAKRYL FARBA WODOROZCIEŃCZALNA

PL  SLOVAKRYL jest uniwersalną farbą wodorozcieńczalną do malowania drewna, metali

oraz betonu na zewnątrz i wewnątrz budynków.  

Spełnia ona wymagania normy europejskiej dotyczącej zabezpieczenia powierzchni zabawek 

dla dzieci zgodnie z  normą STN EN 71/3 przy bezpośrednim kontakcie z suchymi artykułami

spożywczymi i zabawkami również dla dzieci w wieku do lat 3.

Przeznaczenie: do malowania drewna, materiałów wiórowych, mebli drewnianych, zabawek,

podłoży mineralnych takich, jak tynki, beton, kamień, papier, itp.  na zewnątrz i  wewnątrz

pomieszczeń..  Nadaje się do malowania przedmiotów metalowych, jeżeli są zabezpieczone

odpowiednią  antykorozyjną  farbą  podkładową  i nie  są  narażone  na  ekstremalne  wpływy

atmosferyczne. 

Aplikacja: wszystkie podłoża muszą być  suche, odtłuszczone i pozbawione zanieczyszczeń.

Przed  użyciem  zawartość  opakowania  należy  starannie  wymieszać!  Przy  malowaniu

większych powierzchni należy ujednolicić kolor, mieszając zawartość wszystkich opakowań!

Materiały  drewniane  zalecamy  przed  zastosowaniem  farby  nawierzchniowej  pomalować

Slovakrylem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1, a po wyschnięciu przeszlifować papierem

ściernym nr 100 – 200. Przedmioty metalowe zabezpiecza się odpowiednią podkładową farbą

antykorozyjną.  Beton i  tynki   (dostatecznie  wysezonowane  i niekruszące  się) gruntuje  się

Slovakrylem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.  Stare  powłoki malarskie, które mocno

trzymają się podłoża oczyszcza się, szlifuje i odtłuszcza, farby o słabej przyczepności usuwa

się  aż  do  podłoża.  Podczas  aplikacji  aż  do  utrwalenia  się  farby,  temperatura  podłoża

i powietrza musi się zawierać w przedziale +10 - +30 °C. Zastosowane przyrządy po użyciu

myjemy  wodą.  Dla  uzyskania  szczegółowych  informacji  należy  zapoznać  się  z  kartą

charakterystyki wyrobu.

Ochrona zdrowia przy pracy i pierwsza pomoc:  podczas malowania nie wolno jeść, pić,

ani palić tytoniu. Przy przedostaniu się do oczu należy natychmiast starannie wypłukać oczy

strumieniem czystej wody, a w razie problemów zapewnić pomoc lekarską. Zanieczyszczoną

skórę należy umyć wodą z mydłem. Przy przypadkowym spożyciu należy zapewnić pomoc

lekarską.  Nie  wywoływać  zwracania.  Preparat  nie  jest  odpowiedni  do  farb,  które  mają

bezpośredni kontakt z paszami i wodą do picia.



Likwidacja opakowań i odpadów: Przy unieszkodliwianiu nadwyżek substancji malarskiej

i opakowań postępuje się zgodnie z  obowiązującymi przepisami. Odpady powstające przy

stosowaniu  Slovakrylu   przekazuje  się  na  składowisko  odpadów.  Kategoria  powstających

odpadów: O – pozostałe odpady, numer katalogowy odpadu dla resztek substancji malarskiej:

08 01 12, numer katalogowy odpadu dla materiałów absorpcyjnych nasiąkniętych substancją

malarską: 15 02 03, numer katalogowy odpadu dla opakowań: 15 01 02 i 15 01 04.

Trwałość: Wyrób  zachowuje  wymagane  własności  w  oryginalnym,  nieotwieranym

opakowaniu minimum do daty ważności. 

Składowanie:  W  oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w suchym  środowisku  przy

temperaturze +5 do + 30°C.

Kat.  A/d:  Farby  do  zastosowań  wewnętrznych  i  zewnętrznych  do  powierzchniowego

zabezpieczenia  drewna,  metalu  i  plastików  VR,  graniczna  wartość  dla  maksymalnej

zawartości  lotnych  związków organicznych:  130  g/l,  maksymalna  zawartość  lotnych

związków organicznych:  10  g/l,  zawartość  rozpuszczalników  organicznych  VOC:   0,009

kg/kg wyrobu, zawartość całkowitego węgla organicznego TOC: 0,025 kg/kg wyrobu, gęstość

preparatu:  min. 1,1 g/cm3, zawartość substancji nielotnych –  min. 45 %, zawiera 5-chlorek-

2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i   5-chlorek-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może wywołać

reakcję alergiczną.                 

Kolor, numer partii, ciężar, data rozlewania i ważności są podane na opakowaniu.

Wydajność: 6 - 9 m2/kg w jednej warstwie

Wysychanie: 2 - 4 godzin 

Rozcieńczanie: wodą

Chronić przed mrozem! 

Producent: 

Sposób aplikacji:  

Uniwersalna farba do drewna, metalu i betonu.

Slovlak

wałek, pędzel, natrysk



KOLORY

- biały
- kość słoniowa
- beżowy
- brązowy pastelowy
- ochra
- żółto-zielony
- jasnożółty
- żółty
- ciemny żółty
- pomarańczowy
- różowy
- jasnoczerwony
- czerwony
- czerwień wiśniowa
- czerwono-brązowy
- jasnobrązowy
- brązowy
- ciemnobrązowy
- palisander
- czarny
- jasnozielony
- zielony
- ciemnozielony
- jasnoszary
- szary
- jasnoniebieski
- niebieski pastelowy
- niebieski 
- fioletowy
- jasno fioletowy

- pinia
- dąb
- złoty dąb
- kasztan
- sosna
- czereśnia
- czerwony świerk
- mahoń


