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MARKA PRIMACOL® PROFESSIONAL  

PRODKUT Classica 

Biała akrylowa farba do 

wnętrz 

 Dobre krycie 

 Wysoka wydajność 

 Wysoka odporność 

 

POJEMNOŚĆ 3l   10l 

WŁAŚCIWOŚCI Biała farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być 

stosowana do malowania powierzchni tynków mineralnych i gipsowych, płyt gipsowo-

kartonowych, cegieł, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych.  

 

Farba Classica jest wodorozcieńczalną farbą akrylową. Charakteryzuje się dobrym kryciem, 

matowym wykończeniem powłoki oraz wysoką wydajnością. Łatwa w stosowaniu, nie posiada 

intensywnego zapachu. Produkt ekologiczny - nie zawiera rozpuszczalników. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, w celu uniknięcia 

zabrudzenia farbą. Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5oC. Farba nie 

wymaga rozcieńczania. Przed malowaniem farbę trzeba dokładnie wymieszać. W czasie prac 

malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. 

 

Sufit i ściany należy malować zgodnie z kierunkiem padania światła, zaczynając od okna i 

kierując się do wnętrza pokoju. Nie należy malować półsuchym wałkiem. Każdą płaszczyznę 

należy malować bez przerw w pracy i miejscowych poprawek. Drugą warstwę nakładać po 

upływie 2 godzin. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być stabilne, czyste, suche i odtłuszczone. Należy usunąć ewentualny brud, 

kurz, resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się powłok. Ubytki tynku powinny być 

uzupełnione odpowiednią szpachlówką. Zagrzybione miejsca należy oczyścić i usunąć 

przyczynę powstawania grzyba. Podłoża o bardzo dużej chłonności lub luźne, zaleca się 

jednokrotnie zagruntować preparatem gruntującym. Świeże tynki mogą być malowane po 4 

tygodniach sezonowania. 

 

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

zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte 

w karcie charakterystyki produktu.  Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-2-

onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
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DANE TECHNICZNE 

 

Postać / kolor Biała emulsja Czas schnięcia 

całkowity 

ok. 24h 

 

Zapach Łagodny, specyficzny Sposób nanoszenia Pędzel, wałek z krótkim lub 

średnim włosiem 

pH 8-9 Zawartość LZO max 30g/l (kat. A/a/FW) 

Wygląd powłoki Matowa Wydajność przy 1 

warstwie 

Do 9 m2/l 

Gęstość 1,5 g/cm3 Mycie narzędzi Woda z detergentem  

Ilość warstw 1-2 (druga warstwa po ok. 2h) Rozcieńczalnik Woda  

Czas schnięcia 

dotykowy 

 1h   

 

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. 

 


