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Beckers Elegant Väggfärg Matt [7] 

 

Opis produktu  

 

BECKERS ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7] jest wodorozcieńczalną, matową lateksową farbą akrylową 

wysokiej jakości. Wydziela bardzo łagodny zapach podczas nanoszenia i schnięcia. Tworzy piękną, 

zmywalną powierzchnię o delikatnej fakturze. Nie żółknie z upływem czasu oraz dobrze kryje. Farbę 

łatwo się nakłada. 

Fara BECKERS ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7] – to produkt ekologiczny. Została wyróżniona znakiem EU 

Flower – przyznawanym produktom spełniającym najbardziej restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej w 

zakresie szeroko rozumianej ekologii dotyczącej zarówno procesu produkcyjnego, jak i samej farby. 

 

Przeznaczenie 

 

Farba BECKERS ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7] przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów tych 

pomieszczeń wewnątrz budynku, w których chce się uzyskać zmywalną, matową powierzchnię. Może 

być stosowana do malowania sypialni, salonów, korytarzy i innych „suchych” pomieszczeń. Nadaje się 

do malowania powierzchni uprzednio malowanych oraz niemalowanych, szczególnie takich jak tynk, 

tapety z tkanin, płyty wiórowe, okładziny tynkowe i materiały podobnego typu po uprzednim 

zagruntowaniu.  Może być stosowana również do dekoracyjnego malowania betonu. 

 

Przygotowanie podłoża 
 

Powierzchnie niemalowane: Powierzchnię oczyścić skrobakiem lub szczotką z kurzu, brudu i luźnego 

pyłu. Nierówności i ubytki wygładzić odpowiednią szpachlówką (powierzchnia musi być mocna i 

stabilna). Następnie przeszlifować średnioziarnistym papierem ściernym i zagruntować farbą 

podkładową BECKERS GRUNDFÄRG lub BECKERS ELEGANT GRUNDFÄRG. Pomalować 2 razy farbą 

BECKERS ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7].  

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem należy zmyć powierzchnię płynem do 

odtłuszczania i oczyszczania BECKERS MÅLARTVÄTT. Spłukać wodą. Nierówności i ubytki wygładzić 

odpowiednią szpachlówką (powierzchnia musi być mocna i stabilna) Przeszlifować średnioziarnistym 

papierem ściernym. W przypadku przemalowywania powierzchni uprzednio malowanych na ciemne 

kolory zaleca się stosowanie farby gruntującej BECKERS GRUNDFÄRG lub BECKERS ELEGANT  

GRUNDFÄRG  zabarwionej na kolory zbliżone do kolorów farb, którymi mają zostać pomalowane ściany. 

Powierzchnie pokryte farbą wapienną i klejową: Pomalowaną powierzchnię należy starannie zeskrobać 

i oczyścić szczotką (do zwartego podłoża). Nierówności i ubytki wygładzić odpowiednia szpachlówką ( 

powierzchnia musi być mocna i stabilna). Następnie zagruntować podkładem BECKERS ELEGANT  

GRUNDFÄRG. Pomalować 2 razy farbą BECKERS ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7]. 

Powierzchnie pokryte tapetą: Nałożyć dwie warstwy farby BECKERS ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7]. 

Jeżeli tapeta źle przylega do powierzchni, należy ją zdjąć, a następnie zagruntować odpowiednią 

farbą podkładową i ponownie przykleić. 

 

Sposób stosowania 

 

BECKERS ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7] nie wymaga rozcieńczania. Farbę można nakładać pędzlem, 

wałkiem lub natryskiem, również za pomocą wysokociśnieniowych pistoletów natryskowych. Dla 

uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne malowanie. (Przy temp. +25°C i 

wilgotności względnej 50%) farba schnie około 30 minut. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po 

upływie około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C,wilgotnośc 

względna powietrza poniżej 80%.Niska temperatura, podwyższona wilgotność lub słaba wentylacja 

wpływają na wydłużenie czasu wysychania. 

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA. 

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda. Przed przystąpieniem do mycia narzędzi wodą, najpierw należy 

je dobrze wytrzeć, aby usunąć z nich możliwie jak największą ilość farby. 
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Beckers Elegant Väggfärg Matt [7] 

 

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO. 

Produkt posiada Atest Higieniczny. 

 

Aby uzyskać więcej informacji  wyjaśniających dlaczego ten produkt został oznaczony wspólnotowym 

oznakowaniem ekologicznym, należy odwiedzić stronę internetową: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel. 

 

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, 

należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach. 

 

 

Kolor 

 

Biały i standardowy. Wchodzi w system kolorów Avatint. 

 

Stopień połysku 

 

Mat [7]. 

 

Wydajność teoretyczna 

 

Około 6-8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia 

malarskiego. 

 

Opakowania 

 

Baza A i C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l  

Biała:  3 l i 10 l  

 

Wskazówki BHP i ppoż. 

 

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla 

zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia 

zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do 

użytkowania. 

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji     należy je przekazać firmom 

specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszki należy przekazać do 

odzysku. 

 

Transport i przechowywanie 

 

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w 

szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Uprzednio otwierane 

opakowania należy dobrze zamknąć.  

 

Parametry techniczne 

 

Spoiwo: kopolimer lateksu  

 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
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Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent 

nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według 

aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i BHP. Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego 

stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania 

jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w 

kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie 

również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Informacje i zalecenia podane w 

karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach. 


