
 

 
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRODUKTU 
 
 

1. Przygotowanie wyrobu 
 

• Nie łącz farby z innymi farbami. 

• Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj. 

• W przypadku malowania bardzo chłonnych podłoży, przy pierwszej 
warstwie dopuszczalne jest rozcieńczenie farby wodą kranową w ilości 
max. 5% obj. 

 
2. Przygotowanie podłoża 

• Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, 
odpylona i bez spękań. 

• Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. 
Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do 
odsłonięcia właściwego podłoża, a następnie zagruntuj odpowiednim 
środkiem gruntującym (np. Acryl Grunt marki Progold). 

• Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 3-4 tygodniach od ich 
nałożenia. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki 
gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj 
(np. Acryl Grunt marki Progold). 

• Powierzchnie pomalowane farbami lateksowymi lub akrylowymi odtłuść 
poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło 
malarskie). Podłoża wcześniej malowane farbami emulsyjnymi, których 
powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub 
uszkodzona maluj bez gruntowania. 



• Miejsca pokryte pleśnią, zagrzybione oczyść mechanicznie i zdezynfekuj 
odpowiednim impregnatem grzybobójczym oraz usuń przyczyny 
powstawania grzybów. 

• Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz odpowiednim podkładem 
izolującym. 

• Tapety z włókna szklanego oraz na podkładzie flizelinowym maluj 
bezpośrednio farbą lub postępuj zgodnie z wytycznymi producenta tapety. 

 
3. Malowanie 

• Przed przystąpieniem do aplikacji pomieszczenie należy przewietrzyć. W 
trakcie prac malarskich zaleca się unikać przeciągów. 

• Zalecana ilość warstw 1-2 . Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu 
pierwszej (około 2h). 

• W celu zapewnienia jednolitego odcienia na malowanej powierzchni 
zalecane jest przestrzeganie następujących zasad: 
- poszczególne powierzchnie (ściany, elementy pomieszczeń) maluj tylko 
jedną techniką malarską, 
- farbę nanoś starannie i równomiernie – należy nakładać taką samą ilość 
farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu, 
- ostatnie pociągnięcia wałkiem prowadzić w jednym kierunku, 
- ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. 

• Krycie farby zależy od rodzaju i przygotowania podłoża, jakości 
wykonanego gruntowania oraz zastosowanego narzędzia. 

• Najlepsze efekty uzyskuje się stosując wałek sznurkowy typu mikrofibra 
fazowana o długości runa od 10 mm do 12 mm. 

• Farbę można także nakładać przy użyciu natrysku hydrodynamicznego. 

• Efekt końcowy należy oceniać po całkowitym wyschnięciu 2 warstw farby. 



• Maluj w temperaturze od + 10° C do + 28° C i wilgotności względnej 
powietrza 40-80%. 

• Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od 
pomalowania. 

• Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. 

• Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku 
charakterystycznego zapachu. 

• Taśmę malarską należy usunąć niezwłocznie po zakończeniu malowania. 

 


