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MARKA PRIMACOL® DECORATIVE  

PRODKUT TAO 

Dekoracyjna farba akrylowa  

 

 Doskonałe krycie 

 Wyjątkowy efekt 

 Łatwa aplikacja  

 

POJEMNOŚĆ 3,5 kg   6,5kg 

WŁAŚCIWOŚCI TAO to matowa farba akrylowa z dodatkiem kulistych wypełniaczy, dzięki którym, w prosty 

sposób, można uzyskać na ścianie interesujący efekt dekoracyjny. Specjalnie dobrane ziarna, 

w zależności od rodzaju aplikacji, układają się na ścianie w ciekawe kompozycje, tworząc 

nieregularne skupiska z pustymi przestrzeniami pomiędzy nimi, lub układają się w 

przemyślane wzory. 

 

TAO to farba o średnim uziarnieniu do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Może być 

stosowana na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-

kartonowych, również uprzednio malowanych. Farba TAO cechuje się bardzo dobrym kryciem 

i doskonałą bielą. Po wyschnięciu tworzy trwałą powłokę, umożliwiającą "oddychanie" ścian. 

Dzięki zawartości naturalnych składników jest produktem bezpiecznym i ekologicznym. Chcąc 

uzyskać wybrany kolor, farbę TAO można barwić w masie lub pomalować po wyschnięciu 

jednym z produktów systemu Primacol Decorative. Polecamy w tym celu stosowanie 

werniksów lub bejc dekoracyjnych, które również mogą być barwione. Stanowić one będą 

dodatkowe zabezpieczenie powłoki. Do barwienia produktów zalecamy używać Pigmentów 

Primacol lub Kolorantów. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Uwaga! 

Aby zapewnić jednolitość koloru dekoracji należy przygotować taką ilość zabarwionego 

produktu, żeby wystarczyło na wykonanie całej pracy w danym pomieszczeniu. Zaleca się 

stosowanie produktów z jednej partii produkcyjnej. Wyroby z różnych partii produkcyjnych 

należy zmieszać ze sobą przed aplikacją. 

Prace przeprowadzać w temperaturze >5°C. Przed zastosowaniem farby TAO, powierzchnię 

należy jednokrotnie pomalować farbą Decobase białą i pozostawić do wyschnięcia. Przed 

użyciem produkt dokładnie wymieszać. Podczas stosowania należy również od czasu do czasu 

mieszać farbę. Farbę należy nakładać twardym pędzlem. Wzór można dowolnie „układać” 

przeczesując lub podsuwając odpowiednio ziarna i tworząc w ten sposób regularną, 

zaplanowaną fakturę. W celu uzyskania nieregularnego wzoru stosować ruchy krzyżowe. 

Najczęściej stosuje się jedną warstwę farby TAO. Można nałożyć dwie warstwy pamiętając, 

że kolejna warstwa zmieni wzór dekoracji. Pracę należy wykonywać etapami na 

ograniczonych, oklejonych taśmą maskującą, obszarach powierzchni. Następne obszary 

można dekorować po wyschnięciu sąsiadujących.  

Po wyschnięciu farby TAO, niezwiązane ziarna wypełniacza należy strącić miękkim pędzlem. 

Pełną wytrzymałość farba uzyskuje po okresie 21 dni od nałożenia. Wydajność farby TAO jest 
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uzależniona od przygotowania podłoża oraz zastosowanego efektu, grubości nałożonych 

warstw, a nawet samego wykonawcy. 

 

Bejce i werniksy należy nakładać miękkim pędzlem w różnych kierunkach, dokładnie 

pokrywając powierzchnię. Natychmiast, zanim bejca wyschnie, delikatnie przetrzeć wilgotną 

gąbką zbierając jej nadmiar. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być równe, suche, mocne, niespękane oraz oczyszczone z brudu i kurzu, 

odtłuszczone. Resztki farb, tapet i niestabilnych tynków powinny zostać usunięte, ubytki 

zaszpachlowane. Świeże tynki cementowe oraz cementowo-wapienne należy sezonować 

przez okres przynajmniej 4 tygodni. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować emulsją 

gruntującą Primacol. Jeśli podłoże jest niechłonne i słabo przyczepne należy zastosować 

Kontakt Grunt. Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane, należy osłonić. 

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w temperaturze 5–25oC, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych, 

oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Chronić przed mrozem. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Chronić przed dziećmi. 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 
Żywica akrylowa, wypełniacze 

Limit LZO max. 50g/l (kat A/l/ FW) 
200g/l 

Postać/ kolor 
Biała emulsja 

Bejcowanie  Po min. 12-24h 

Zapach 
Łagodny, specyficzny 

  

Narzędzia 
Pędzel, wałek, szczotki, 
grzebienie, pace szczotkowe 
 

Wydajność  
0,15 - 0,2 kg /m2 

Czas schnięcia 6h 
Mycie narzędzi 

Ciepła woda 

 

 

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. 

 


