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OPIS 
Wodorozcieoczalna, zmywalna, lateksowa farba akrylowa. Tworzy doskonałe, matowe wykooczenie. Joker 
uhonorowany został Europejskim Znakiem Ekologicznym (European Eco Label). 
    

ZASTOSOWANIE 
Farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów w pokojach dziennych, dziecięcych i sypialnych, a także w 
korytarzach, kuchniach i innych suchych pomieszczeniach. Joker nadaje się do malowania wewnątrz pomieszczeo 
powierzchni betonowych, ceglanych, wypełnianych szpachlówką, drewnianych, tynków, tapet, płyt wiórowych, 
kartonowych  i pilśniowych. Nadaje się zarówno do powierzchni nowych, jak i uprzednio malowanych, a także do 
powierzchni pomalowanych farbą alkidową.  
  

DANE TECHNICZNE 
Zawartośd cząstek stałych (obj.): ok.40% 
Gęstośd: ok. 1,3 kg/l (ISO 2811) 
Rozcieoczalnik: Woda 
Odpornośd chemiczna: Odporna na rozcieoczalniki, np. White Spirit  
Odpornośd na wysokie temperatury: do +85oC (ISO 4211-3) 
Stopieo połysku: Mat 
Bazy: A i C 
Odpornośd na szorowanie:  Klasa 2 (według PN-EN 1330:2002) 
 

KOLORYSTYKA 
Biały i kolory z kart kolorów Tikkurila, NCS i innych. 
 

SPECYFIKACJA 
 Przygotowanie podłoża: 
Powierzchnie niemalowane: Usunąd brud i kurz z uprzednio malowanej powierzchni. Wszelkie nierówności, ubytki i 
pęknięcia należy zaszpachlowad odpowiednią szpachlówką. Następnie zeszlifowad szpachlówkę i usunąd pył po 
szlifowaniu. DO gruntowania powierzchni należy użyd podkładu FEELINGS UNIVERSAL PRIMER. 
Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem umyd całą powierzchnię, stosując odpowiedni detergent 
zgodnie z zaleceniami i dokładnie spłukad wodą. Usunąd słabo związane z podłożem warstwy farby za pomocą 
skrobaka. Powierzchnie malowane farbą z połyskiem zmatowid i usunąd pył. Wszelkie uszkodzenia, ubytki i 
pęknięcia należy zaszpachlowad odpowiednia szpachlówką. Następnie zeszlifowad szpachlówkę i usunąd pył po 
szlifowaniu. Do gruntowania powierzchni należy użyd podkładu FEELINGS UNIVERSAL PRIMER. 
W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonad wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego 
wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.     
 

APLIKACJA 
Metoda: Pędzel, wałek lub metoda natrysku. Przy zastosowaniu natrysku hydrodynamicznego należy użyd dyszy o 
parametrach 0,015" - 0,021". 
Rozcieoczanie: W razie potrzeby rozcieoczyd do 10% wodą.  
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Warunki aplikacji: Wszystkie powierzchnie malowane powinny byd suche, temperatura powietrza co najmniej 
+5oC, a wilgotnośd powietrza poniżej 80%. 
Malowanie: Wyrób dokładnie wymieszad przed malowaniem i rozcieoczyd wodą, jeśli jest taka koniecznośd. 
Nałożyd jedną lub dwie warstwy produktu na całej powierzchni za pomocą wałka, pędzla lub natrysku. 
Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.  
Wydajnośd: 10-12 m2/l dla powierzchni mniej chłonnych,  7-9 m2/l dla powierzchni chłonnych 
Czas schnięcia: W temperaturze +23oC i przy wilgotności powietrza poniżej 50% farba osiąga suchośd dotykową 
zazwyczaj po upływie pół godziny. Nakładanie następnej warstwy po 1-2 godzinach. 
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścid wodą z detergentem bezpośrednio po zakooczeniu pracy. Przed 
czyszczeniem narzędzi malarskich usunąd z nich jak najwięcej farby. 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
 Puste puszki należy oddad do odzysku lub usunąd zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy  
przekazad firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  
 

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ. 
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. 
Karta Charakterystyki dostępna na życzenie klienta. 
Należy zachowad ostrożnośd, unikad dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji 
natryskowej. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyd do zaniku zapachu i po tym czasie 
nadają się do użytkowania. Farbę przechowywad w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT 
Chronid przed mrozem.  
 

OPAKOWANIA 
0,225l; 0,9l; 2,7l; 9l 
 
Kat. A/a. Dopuszczalna zawartośd LZO od 2010r. - 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO. 
 
Produkt posiada Atest Higieniczny. 

 

 
 
Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakośd 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 wykonanie 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. 

 


