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Farba akrylowa wewnętrzna do
ścian i sufitów

Charakterystyka:
Farba akrylowa wewnętrzna firmy Hard to wysokiej klasy produkt przeznaczony do 
malowania ścian oraz sufitów wewnątrz budynków pomieszczeń mieszkalnych, 
biurowych i użyteczności publicznej. Nadaje malowanej powierzchni eleganckie, 
matowe wykończenie.  Wyprodukowana została na bazie najnowszej generacji 
dyspersji akrylowych. Nie zawiera żadnych rozpuszczalników mogących negatywnie 
wpłynąć na otaczające nas środowisko. 
Tworzy trwałą powłokę zapewniającą odporność na zmywanie i szorowanie . 

Zastosowanie:
Służy do malowania płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych, jak i
podłoży betonowych .
Może być również stosowana do renowacji powierzchni uprzednio pomalowanych 
farbami wodorozcieńczalnymi lub alkidowymi. Dobrze się rozprowadza, nie kapie i 
doskonale kryje, tworząc matowe powłoki o wysokim stopniu przyczepności do 
podłoża, a przez to odporne na zmywanie i szorowanie.

Dane techniczne:
Zawartość części stałych: ok. 50% wag. 
Gęstość: - ok. 1,32 g/cm3

Odporność na szorowanie; klasa 2  wg ISO 11998
      lub min. 3500 cykli wg PN-92/C-81517

Odporność chemiczna: powłoka odporna na przecieranie rozcieńczonymi 
detergentami i odporna na słabe rozpuszczalniki.   

Stopień połysku: mat
Kolorystyka biały 

Sposób użycia:
Przygotowanie podłoża
Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone,
oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Ubytki i pęknięcia w 
podłożu uzupełnić, wyrównać powierzchnię ścian. Powierzchnie szpachlowane lub 
wcześniej malowane farbą z połyskiem zmatowić. Ściany i sufity wewnątrz 
pomieszczeń należy zagruntować Powierzchnie przygotowane do malowania 
powinny być gładkie i o jednolitej chłonności. 
Świeże tynki gipsowe malować po 14 dniach od ich nałożenia, tynki cementowo 
wapienne op upływie 3-5 tygodni od ich nałożenia.
Sposób nanoszenia: wałek, pędzel, natrysk. 
Rozcieńczanie: W razie potrzeby rozcieńczyć wodą, maksymalnie 5%



Warunki aplikacji: wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, 
temperatura powietrza nie może być niższa niż +5oC, przy wilgotności względnej 
poniżej 65%.
Malowanie: przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. 
W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1-2 warstw farby akrylowej za 
pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Dla kolorów o szczególnie słabej sile 
krycia może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw. 
Przed przystąpieniem do malowania należy zaopatrzyć się dostateczną ilość farby z 
jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach 
powłoki malarskiej.

Wydajność:  do 9-11,5 m² / l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność jest  
uzależniona od chłonności podłoża, tekstury podłoża metody aplikacji oraz koloru.
Czas schnięcia: W temperaturze 20oC przy wilgotności względniej powietrza 65%, 
farba schnie ok. 4 godzin. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować 
co najmniej 4 godzinny odstęp czasu.
Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą  wiedzą 
techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. 
W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe 
informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w 
Karcie Charakterystyki produktu.
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.
Ochrona środowiska: Pozostałości po farbie nie wylewać do kanalizacji. Należy je 
przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu 
utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 
30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.
Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany 
w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. 
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 oC do +25 oC.
Chronić farbę przed mrozem.
Opakowania  5,0 l; 10,0 l; 20,0 l.
Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji.


