
FARBA DO SUFITÓW FIRMY ZINSSER 
 
Farba do sufitów firmy Zinsser  jest wysokiej jakości farbą lateksowo-akrylową o niskiej zawartości LZO 
stworzoną specjalnie do malowania sufitów. Opracowana przy użyciu wyjątkowej technologii krycia plam, farba do 
sufitów Zinsser doskonale kryje plamy wodne i inne domowe plamy już po jednym kryciu! Dodatkowo, aby ułatwić 
malowaniem farba do sufitów Zinsser nakłada się na różowo a wysycha do jasnej bieli. Mocno kryjąca, matowa 
farba tworzy również warstwę odporną na pleśń. 
 
Charakterystyka  
Wodna, lateksowo-akrylowa farba do sufitów w macie 
 
Cechy produktu: 

• Opracowany z zastosowaniem technologii krycia plam firmy Zinsser – kryje plamy wodne i wiele innych 
• Wystarcza jedna warstwa – sprawia, że malowanie sufitu jest szybkie i bezstresowe 
• Nakłada się na różowo a wysycha do białego – nigdy nie będzie nie domalowań 
• Dzięki technologii „odporny na odpryski” schnie szybko i równo 
• Warstwa filmu odporna na grzyb i pleśń 
• Niska zawartość LZO, wodny, matowy  
• Można czyścić wodą z mydłem 
• Dożywotnia gwarancja* (szczegóły na ostatniej stronie) 

 
Zalecane zastosowanie i powierzchnie  – Nakładać na nowe lub wcześniej malowane powierzchnie drewniane, 
płyty karton-gipsowe, metal, tynk, teksturowane sufity w łazienkach, kuchniach, piwnicach, wnękach i wielu 
innych. Goły metal, świeże lub zeszlifowane tekstury należy zagruntować za pomocą Bulls Eye 1-2-3. Jeżeli nie 
jesteśmy pewni czy przyczepność powierzchni jest wystarczająca należy przykleić taśmę klejącą o szerokości 5 
cm i oderwać ją. Jeżeli na taśmie będą pozostałości sufitu należy go najpierw zagruntować. Świeże sufity typu 
„baranek” należy zagruntować za pomocą farby CoverStain. 
 
Wydajno ść – Wystarcza jedna warstwa – w większości wypadków nie jest wymagany podkład. Jeden galon 
(3,78 l) wystarcza na 23 do 37 m2 – w zależności od porowatości powierzchni i metody nakładania. 
 
Przygotowanie powierzchni  – Wyczyścić całą powierzchnię za pomocą wilgotnej szmatki i usunąć jakikolwiek 
brud, olej, wosk, klej, warstwę mydlin, odchodzącą farbę lub inne zanieczyszczenia powierzchni. Użyj JOMAX – 
środek do usuwania plam po grzybie i pleśni, aby usunąć jakiekolwiek plamy po grzybie i pleśni. Po czyszczeniu 
należy odczekać aż powierzchnia będzie w pełni sucha. Błyszczące powierzchnie należy zmatowić poprzez 
szlifowanie. Zaszpachlować wszystkie szczeliny, pęknięcia i dziury za pomocą READY PATCH lub innego, 
podobnego produktu. Wykręcić jakiekolwiek śruby lub gwoździe i zeszlifować powierzchnię. Na poważne plamy 
użyć BULLS EYE 1-2-3. 
 
UWAGA! Podczas zdzierania, szlifowania lub usuwania starej farby do powietrza może dostać się pył 
zawierający ołów. OŁÓW JEST TOKSYCZNY. WYSTAWIENIE SI Ę NA DZIAŁANIE PYŁU OŁOWIANEGO 
MOŻE POWIDOWAĆ POWAŻNE CHOROBY, TAKIE JAK USZKODZENIE MÓZGU, SZCZEGÓLNIE W 
PRZYPADKU DZIECI ORAZ KOBIET W CI ĄŻY. Zakładać zatwierdzony przez BHP sprzęt chroniący drogi 
oddechowe. Wyczyścić pomieszczenie za pomocą odkurzacza wyposażonego w HEPA (ang. Wysoko wydajny 
filtr cząsteczek powietrza) oraz mokrym mopem.  
 
Narzędzia do nakładania  – Nakładać za pomocą dobrej jakości wałka o długości włosia ½” lub pędzla o 
nylonowym lub poliestrowym włosiu. Można nakładać metodą natryskową. 
 
Nakładanie  
Farbę do sufitów firmy Zinsser nakładać w temperaturze pomiędzy 10-32°C. Dokładnie wymiesza ć przed 
użyciem. Nakładać w konsystencji produktu – nie rozcieńczać. Nakładać grubą warstwę i unikać nachodzenia się 
warstw. Podczas nakładania zapewniać odpowiednią wentylację oraz temperaturę dla odpowiedniego schnięcia. 
Produkt jest różowy podczas nakładania, aby łatwo zlokalizować nie domalowania. Podczas schnięcia produktu 
zmieni on kolor na jasno-biały. Farba schnie w 1 godzinę. Zbyt gruba warstwa, słaba wentylacja, niskie 
temperatury lub wysoka wilgotność wydłużą czas schnięcia. Wysoka temperatura i suche warunki nakładania 
mogą sprawić, że kolor zmieni się zbyt szybko. 
 

1. Dokładnie wymieszać farbę ruchem do góry, aby zapewnić jednolity kolor 
2. Przygotować wałek lub pędzel zwilżając je wodą 
3. Pomalować krawędzie sufitu pędzlem o szerokości około 10-15 cm 
4. Rozpocząć od pomalowania małej powierzchni sufitu. Malować jeden koniec pomieszczenia robiąc pas 

takiej szerokości, aby był wystarczający dla naszego zasięgu ramion. Wrócić do początku i malować 
kolejny pas równolegle i przylegająco do poprzedniego. Tym sposobem, stopniowo pomalować cały 
sufit.  

 
Czas schni ęcia  – W temperaturze 10°-32° C Farba do sufitów firmy Zinsser schnie w 1 godzinę. 



 
Czyszczenie narz ędzi i sufitu  – Ręce oraz narzędzia do nakładania czyścić za pomocą ciepłej wody z 
mydlinami. Rozlany materiał należy czyścić od razu za pomocą wilgotnej, czystej szmatki. Pomalowane 
powierzchnie mogą być czyszczone po 30 dniach za pomocą słabego środka czyszczącego oraz celulozowej 
gąbki. NIE UŻYWAĆ OSTRYCH NARZĘDZI CZYSZCZĄCYCH. Zwilżenie powierzchni przed upływem 30 dni 
może spowodować powrót różowego koloru. Zniknie on podczas schnięcia. Po 30 dniach ponownego schnięcia 
efekt ten nie powinien się pojawić ponownie. 
 
Przechowywanie i utylizacja  – Pojemnik musi być szczelnie zamknięty podczas przechowywania. Nie 
przelewać zawartości do innych pojemników. Zanieczyszczone rzeczy, pojemnik i niewykorzystany materiał 
utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
 
Ograniczenia 
Farba do sufitów firmy Zinsser nie jest przeznaczona do zastosowań na podłogi, ściany lub jakiekolwiek inne 
powierzchnie narażone na zanurzenie w wodzie lub wydłużony kontakt z wodą takie jak sauny, kabiny 
prysznicowe itp. Nie zaleca się stosować w systemach wentylacyjnych. 
 
Środki ostro żności 
UWAGA!  Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami płukać dużą ilością czystej wody, przez co 
najmniej 15 minut. Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. Nie wdychać oparów ani mgiełki 
natryskowej. Podczas nakładania i procesu schnięcia należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. W razie 
wystąpienia problemów z oddychaniem, łzawienia oczu, bólów lub zawrotów głowy należy zapewnić dopływ 
świeżego powietrza. Zakładać odpowiednią maskę ochronną. Unikać kontaktu ze skórą lub ubraniem. Umyć 
dokładnie zabrudzenia po skończonej pracy. 
OSTRZEŻENIE: Produkt ten zawiera składnik chemiczny mogący powodować raka, defekty płodu lub inne  
problemy rozrodcze. Pojemnik musi być szczelnie zamknięty, gdy produkt nie jest w użyciu. 
 
Przechowywanie 
Aby zapobiec rozlaniu produktu należy zamykać pojemnik po skończonej pracy. Wieko pojemnika musi być 
szczelnie domknięte. Chronić przed zamarzaniem. W przypadku, gdy produkt zamarznie należy przenieść 
pojemnik do temperatury pokojowej i odczekać aż odtaje. 
 
*Ograniczona do żywotnia gwarancja  
Producent gwarantuje całkowite zadowolenie z produktu na okres zamieszkiwania domu. Gwarancja obejmuje 
farbę, która została nałożona na odpowiednio przygotowaną powierzchnię zgodnie z wytycznymi 
przedstawionymi na etykiecie. Gwarancja nie obejmuje defektów spowodowanych zniszczeniem powierzchni pod 
farbą, ruchów lub defektów konstrukcyjnych oraz defektów poprzednich farb. Wskazówki są tak kompletne jak to 
możliwe, lecz nie mogą obejmować wszystkich warunków, możliwych zastosowań i/lub powierzchni, które są po 
za kontrolą producenta. Producent gwarantuje, że zawartość opakowania jest wolna od wad przez 2 lata od daty 
produkcji. W razie wystąpienia defektów i stwierdzenia ich przez naszego przedstawiciela, Rust-Oleum wyda 
ekwiwalent nowego produktu lub zwróci koszty zakupu po okazaniu dokumentu potwierdzającego zakup. 
Gwarancja nie obejmuje kosztów pracy związanej z nakładaniem lub zdzieraniem warstwy produktu lub 
jakiegokolwiek innego produktu, naprawy lub wymiany powierzchni, na której produkt został nałożony lub 
nakładania produktu zastępczego oraz jakichkolwiek innych uszkodzeń przypadkowych lub wynikających z tego 
tytułu.  
 
 
Właściwo ści fizykochemiczne    
Waga substancji stałych 61,42% Temperatura zapłonu 93,33°C 
Objętość substancji stałych 40,53% Sucha na dotyk (przy 21°C ) 30 minut 
Waga (kg/galon) 5,66 Sucha do ponownego 

nakładania (przy 21°C) 
1 godzina lub mniej 

Wymagana ilość warstw 1 (2 przy ciężkich 
plamach) 

Czas pełnego utwardzenia 30 dni 

LZO Max 50g/L Poziom połysku Mat 
  Przydatność 2 lata 
  Przechowywanie 4°C – 26°C 
    
   Stabilna przy 

zamarzaniu 
    
    
    
 
 
Trzyma ć z dala od dzieci 
 



 
Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy 
oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji 
względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że 
produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego 
materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.  
 

 
Dystrybucja w Polsce: Spinex-Stępniak Sp.j 

www.spinex.pl www.unitedpaints.pl   
 


