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MARKA PRIMACOL® DECORATIVE  

PRODUKT Silver Sand 

 

Farba dekoracyjna do wnętrz 

 

 Jednowarstwowa  

 Efekt rozwianego 

wiatrem piasku 

 

POJEMNOŚĆ 1l 

WŁAŚCIWOŚCI Farba Silver Sand służy do dekoracyjnego wykańczania i zdobienia ścian wewnątrz 

pomieszczeń. Oświetlone powierzchnie pokryte farbą mienią się perłowymi refleksami, 

tworząc trójwymiarowy efekt głębi. Doskonałe efekty wizualne otrzymujemy zarówno przy 

świetle sztucznym jak i naturalnym. Silver Sand zawiera specjalistyczne dodatki strukturalne, 

które w trakcie aplikacji tworzą wzór niczym rozsypany wiatrem piasek. Dzięki oryginalnej, 

delikatnej strukturze stanowi niepowtarzalną ozdobę każdego wnętrza. Idealnie sprawdza się 

w salonach, pokojach dziennych, korytarzach a także salach konferencyjnych, hotelach i 

restauracjach. W celu zaakcentowania wybranego koloru Silver Sand może być dodatkowo 

barwiony Kolorantami Primacol Decorative. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Farba Silver Sand jest produktem gotowym do bezpośredniego stosowania. Przed użyciem 

należy dokładnie wymieszać. Farbę można potraktować jako gotową do użycia lub jako bazę 

do barwienia np. Kolorantem Primacol Decorative na dowolny wybrany kolor. Najlepsze 

efekty uzyskuje się  nakładając produkt płaskim pędzlem rozprowadzając kulki w różnych 

kierunkach do zaniku śladów po pędzlu. Można również nanosić je w pionie, poziomie i na 

ukos. W razie potrzeby po wyschnięciu można nałożyć kolejną warstwę.  

 

Sposób malowania, (kierunek ruchu pędzlem) przyczyni się do podkreślenia efektu 

dekoracyjnego, w szczególności perłowych refleksów oraz efektu trójwymiarowej głębi. Wzór 

tworzony za pomocą pędzla należy wykonywać na niewielkich fragmentach (ok. 1m2) - jest 

wymagane łączenie kolejnych fragmentów „na mokro”. 

Prace malarskie przeprowadzać w pomieszczeniu >5°C, unikając bezpośredniego działania 

promieni słonecznych, na malowaną powierzchnię. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być trwałe, mocne, suche, gładkie, wolne od kurzu, resztek klejów i farb. 

Świeże tynki mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania. Ubytki i spękania należy 

naprawić i wyrównać za pomocą masy szpachlowej. Przed wykonaniem dekoracji podłoże 

należy pomalować dobrej jakości białą farbą, np. Decobase.  

 

SKŁADOWANIE Produkt przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu 

w temperaturze 5–25oC. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych.  
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BEZPIECZEŃSTWO Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich 

zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu. 

Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 

(3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 
dyspersja akrylowa, środki 
pomocnicze, kulki szklane 
 

Czas schnięcia 4-8h (dotykowo), min.24h 
(całkowity) 

Postać, kolor 
gęsta emulsja, kolor srebrny lub 
złoty 
 

Sposób nanoszenia Pędzel płaski 

Zapach lekki, charakterystyczny 

Wydajność 10-15m2/l w zależności od 
grubości warstwy i 
pożądanego efektu 
końcowego 

pH 7-8 Limit LZO ˂200g/l (kat.A/I/FW)200g/l 

Gęstość ok. 1,35 g/cm3     Rozcieńczalnik Woda  

Ilość warstw 1 Mycie narzędzi Woda z detergentem  

 

 

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. 

 


