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MARKA PRIMACOL® DECORATIVE  

PRODKUT Decobase 

 

Dekoracyjna farba lateksowa do 

wnętrz 

 

 Matowa 

 Odporna na zmywanie 

 Polecana do systemu 

dekoracji 

 

POJEMNOŚĆ 1l  5l 

WŁAŚCIWOŚCI Decobase to gotowa do użytku, wodo-rozcieńczalna farba dekoracyjna, przeznaczona do 

systemu kreatywnej dekoracji wnętrz -Primacol Decorative. Rekomendowana jest do efektów 

wykonywanych przy użyciu: „Lakieru do efektu spękań”’, „Papieru dekoracyjnego”, efektów 

Silver Sand, Royal Silk, Mystic. Może być stosowana jako matowa farba wykończeniowa do 

malowania ścian i sufitów.  

Decobase charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem. 

Farba może być stosowana na różnego rodzaju podłoża, takie jak: tynki mineralne, cegły, 

beton, tynki polimerowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego.  

 

Po wyschnięciu farba tworzy dekoracyjną powłokę odporną na zmywanie i pozwalającą 

„oddychać ścianom”. 

 

ZASTOSOWANIE Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Farbę można nakładać przy użyciu wałka, pędzla 

bądź natrysku. Zaleca się nakładanie dwóch warstw. Kolejne malowane warstwy należy 

łączyć „mokro na mokro”. Nie zaleca się dokonywania poprawek na półsuchej powłoce. 

Pomieszczenia można użytkować po zaniku charakterystycznego zapachu farby. Pełną 

odporność na zmywanie farba uzyskuje po okresie 21 dni od nałożenia. 

 Przy wykonywaniu efektów dekoracyjnych z użyciem „Lakieru do efektu spękań”’  

 „Papieru dekoracyjnego”, Silver Sand, Royal Silk, itd. należy dokładnie stosować się do 

zaleceń zawartych na ich etykietach. 

Do malowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być oczyszczona, odtłuszczona, stabilna i 

sucha. W przypadku świeżego tynku należy go sezonować przez okres 4 tygodni. Podłoże 

chłonne zaleca się wstępnie zagruntować Podkładem Gruntującym Primacol. Wszystkie 

powierzchnie, które nie będą malowane, należy osłonić. 

 

SKŁADOWANIE Farbę należy przechowywać w temperaturze 5–30oC, w suchym miejscu, w szczelnie 

zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych. Chronić przed mrozem. 
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BEZPIECZEŃSTWO Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż 

opakowanie lub etykietę. Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-

metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Postać, kolor 
Emulsja, kolory wg. wzornika 

Nanoszenie 
drugiej warstwy 

3h 

Zapach 
Łagodny, specyficzny 

Sposób 
nanoszenia 

Pędzel, wałek 

pH 
8-9,5 

Wydajność Do 14 m2/l przy jednej  

warstwie 

Gęstość 
1,48 g/cm3     Rozcieńczalnik 

Woda 

Ilość warstw 1-2 Mycie narzędzi Ciepła woda 

Czas schnięcia Pierwsza warstwa dotykowo:     1-2h, 

kolejna 3-6h 

Limit LZO 
˂30g/l (kat A/a/FW)30g/l 

 

 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


