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MARKA PRIMACOL® DECORATIVE  

PRODKUT Farba magnetyczna 

 

 Akrylowa farba 

dekoracyjna do wnętrz 

 

POJEMNOŚĆ 0,75l 

WŁAŚCIWOŚCI Primacol® Farba magnetyczna to szara, dyspersyjna farba podkładowa na bazie żywicy 

akrylowej pozwalająca uzyskać efekt ściany przyciągającej magnesy. 

 

Farba magnetyczna Primacol® to akrylowa farba do wymalowań wewnętrznych. Farba 

zawiera dodatek magnetytu żelazowego, który nadaje jej właściwości przyciągające 

magnesy. Może być stosowana na wszystkich powierzchniach nadających się do malowania 

farbami lateksowymi. Na powierzchnię pomalowaną farbą magnetyczną można nanieść farbę 

w dowolnym kolorze nadając ścianie pożądany efekt. 

 

SPOSÓB UZYCIA Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 50C. Przed użyciem farbę należy 

dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać i nie mieszać jej z innymi farbami. W przypadku, gdy 

w późniejszym czasie trzeba będzie usunąć farbę, należy nakładać ją na wytapetowane 

podłoże. Używać tylko na gładkich powierzchniach. Farbę magnetyczną aplikuje się wałkiem 

malarskim z gąbki lub pędzlem. Nie stosować metody natryskowej. Nałożoną farbę należy 

zostawić na 4 godziny do wyschnięcia, a dopiero potem nakładać nową warstwę lub farbę 

nawierzchniową. 1 litr farby  wystarcza na ok. 5 m2 powierzchni (jedna warstwa). Aby 

osiągnąć zadawalający efekt zaleca się wymalowanie co najmniej 3 warstw farby. 

Skuteczność farby magnetycznej zależy od grubości nałożonych warstw i wielkości oraz siły 

magnesów. Kilka warstw zwiększa efekt przyciągania, słabe magnesy nie przyczepiają się. 

Nie należy stosować ciężkich magnesów. Farbę można malować większością dostępnych w 

handlu farb dyspersyjnych, wodorozcieńczalnych lakierów i lakierów na bazie żywic 

syntetycznych w dowolnym kolorze, lub pokrywać cienką tapetą (zalecane min. 3 warstwy 

farby). Przed czyszczeniem narzędzi wodą, należy dokładnie usunąć z nich farbę. 

 

Uwaga! należy koniecznie przeprowadzić próbę na małej powierzchni, przy zastosowaniu 

konkretnej farby wierzchniej, aby upewnić się co do ostatecznego wyglądu powłoki oraz siły 

przyciągania. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Świeże tynki mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania. Podłoże powinno być czyste, 

suche, odtłuszczone, stabilne. Brud, kurz, resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się 

powłok należy usunąć. Ubytki tynku powinny być uzupełnione odpowiednią szpachlówką. W 

przypadku ścian o większym ryzyku wystąpienia grzyba ściennego, warto zastosować płynny 

dodatek przeciwgrzybiczny do farb Primacol® Antygrzyb-2. Podłoża o bardzo dużej 

chłonności, kredowane lub luźne zaleca się jednokrotnie zagruntować preparatem 

gruntującym, np. Primacol Primagrunt. 
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Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą 

malowane. 

 

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

zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięcia zawartości należy natychmiast skontaktować 

się z lekarzem okazując opakowanie lub etykietę. W przypadku kontaktu z oczami: nie trzeć 

oczu, wypłukać dużą ilością wody.  

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 
Wodna dyspersja akrylowa, 
magnetyt żelazowy, dodatki 
 

Czas schnięcia 
całkowity 

12-24h 

Postać, kolor szary Sposób nanoszenia Pędzel, wałek 

Zapach Łagodny, specyficzny 
Nanoszenie kolejnej 

warstwy 
4-6h 

pH 7,5-8,5 
Wydajność przy 1 
warstwie 

ok. 5m2/1l 

Gęstość 2,1-2,3 g/cm3     Limit LZO 
max 30g/l (kat. 
A/a/FW)30g/l 

Ilość warstw 2-4 Mycie narzędzi Woda z detergentem 

Czas schnięcia 

dotykowy 
2h   

 

 

 

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. 

 


