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DELTA 1K- FloorFinish  
 

Rodzaj  
Wodorozcieńczalny, jedwabiście matowy, kolorowy, jednoskładnikowy akrylowy materiał 
powlekający do podłóg, do zastosowania na obciążonych w warunkach nieodbiegających 
od normy powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych (np. balkony, podcienie). Materiał 
powlekający do betonowych, otynkowanych i jastrychowych wanien oraz przestrzeni 
wychwytowych, posiadający zezwolenie nadzoru budowlanego/ świadectwo kontroli 
jakości.  
 
 

Przeznaczenie 
Do wykonania odpornych na ścieranie powłok dyspersyjnych na wewnętrznych i 
zewnętrznych podłożach mineralnych, w warunkach obciążenia nieodbiegającego od 
normy (brak obciążenia związanego z ruchem pojazdów). Do wykonania odpornych na 
ścieranie powłok na parkietach przeznaczonych do chodzenia w granicach 
nieodbiegających od normy, np. w piwnicach, pomieszczeniach magazynowych, 
spichlerzach, strychach, suszarniach. Nadający się do zastosowania na wszystkich tynkach 
mineralnych należących do grupy zapraw P II oraz P III, na betonie oraz płytach włóknowo-
cementowych. Materiał posiada zezwolenie nadzoru budowlanego niezbędne do 
malowania wanien oraz przestrzeni wychwytowych w zamkniętych obiektach, w których 
składowany jest olej opałowy EL lub niezużyty olej przekładniowy/ silnikowy, jak również 
mieszanki nasyconych i aromatycznych węglowodorów o zawartości arenów równej 20% 
wagowych i temperaturze zapłonu > 55°C. 
 
Właściwości produktu: - jednoskładnikowy 
    - wodorozcieńczalny 
    - odporny na ścieranie 
    - przyjazny dla środowiska 
    - o delikatnym zapachu 
    - szybkoschnący 
    - olejoodporny 
    - posiadający zezwolenie urzędowe wg znaku jakości P-57.095  

jako materiał powlekający do betonowych, otynkowanych i  
jastrychowych wanien oraz przestrzeni wychwytowych zgodnie z  
Listą przepisów budowlanych Niemieckiego Instytutu Techniki  
Budowlanej (Deutsches Institut für Bautechnik) A część 2, nr  
bieżacy 2.15) 

 
Wielkości opakowań:  5/ 12 litrów 
 
Odcienie:   Srebrnoszary/ betonowoszary (gotowy) 
 
    Produkt DELTA 1K- FloorFinish można barwić techniką mieszania 
    kolorów ProfiColor w systemie RAL, NSC i w wielu innych  
    popularnych na rynku zestawach kolorów. 
  
    3 bazy:  1 = słaba biel 
      2 = średnia biel 
      3 = biel 



 
 
 

 
Dane techniczne 
Stopień połysku:  jedwabiście matowy  
Lepkość:   Produkt gotowy do nakładania. Przed nałożeniem należy  

mieszać materiał aż do uzyskania jednolitej masy. 
Zużycie:   około 250 ml/ m² jednej powłoki malarskiej na gładkich  

podłożach, na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej.  
(Dokładne zużycie może zostać ustalone tylko w odniesieniu do  
konkretnego obiektu.) 

    Podczas malowania wanien wychwytowych należy wykonać  
powłokę bazową, międzywarstwową i wykończeniową, za  
każdym razem zużywając co najmniej 300 ml materiału na m2. 

Wzajemna tolerancja 
materiałów:   Nie mieszać z materiałami innego rodzaju. 
Temperatura nakładania:  co najmniej +7°C / maksymalnie +30°C (temperatura otoczenia  
    i obiektu). Względna wilgotność powietrza nie może  

przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być co najmniej o  
3°C wyższa od temperatury punktu rosy.  

Spoiwo:   Dyspersja akrylowo-polimerowa 
Gęstość:   1,3 g/ml  
 

Informacje dotyczące wykonania  
Schnięcie w temperaturze 20°C przy względnej wilgotności powietrza 65%:  
    - powierzchnia sucha po upływie około 4 godzin  
    - powierzchnia nadająca się do chodzenia po wyschnięciu (po  

upływie około 24 godzin) 
    - powierzchnia odporna na obciążenia mechaniczne po  

upływie około 7 dni 
    Niskie temperatury oraz/lub nieodpowiednia wentylacja  
    pomieszczenia mogą opóźniać proces schnięcia. 
 
Wykonanie:   Nakładanie pędzlem lub wałkiem 
 
Czyszczenie  
narzędzi:   Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu, ewentualnie z  

dodatkiem detergentu. 
 
Rodzaje odporności:   - odporność na ścieranie  
    - olejoodporność  
    Działanie barwników organicznych (np. kawa, czerwone wino,  

pyłki kwiatowe, itd.) oraz różnych czynników chemicznych (np.  
smary,  kwasy, itd.) może doprowadzić do zmiany odcienia.  
Funkcjonalność powłoki pozostaje jednak zwykle nienaruszona.  

    Powłoka nie jest odporna na działanie biodiesla.  
 
Przechowywanie:  Przechowywać w chłodnym, suchym i niezamarzającym  

miejscu.  
 
 



 
Sprawdzić nośność podłoża. Malowane podłoża muszą być nośne, chłonne, czyste, suche, 
bez nalotów, nieporośnięte glonami i mchem. Usunąć wszelkie substancje utrudniające 
przyczepność, takie jak kurz, tłuszcze, oleje lub ślady startej gumy. 
 
Usunąć stare, odrywające się powłoki malarskie. Należy nadać szorstkość gładkim podłożom 
oraz dobrze trzymającym się starym powłokom malarskim. Zmieść i odessać piaszczące 
powierzchnie. Usunąć mocno piaszczące powierzchnie aż do momentu pojawienia się 
nośnego podłoża. 
 
Nakładając powłokę tak, aby zachodziła ona na ścianę, należy w miejscu zetknięcia się 
posadzki i ściany wyokrąglić kąt wewnętrzny i pomalować systemowo wyokrąglenie. 
 
Szczeliny występujące w elementach budowlanych należy profesjonalnie odtworzyć i 
odpowiednio ukształtować w powłoce. Dotyczy to również wyokrąglenia kąta 
wewnętrznego na styku posadzki i ściany. Formowanie szczelin powinno odbywać się przede 
wszystkim w oparciu o wytyczne normy DIN 18540. 
 
Przed naniesieniem kolejnej powłoki na powłokę nośną i nienaruszoną należy przeprowadzić 
test wzajemnej tolerancji obu powłok. 
 
W przypadku nieznanych podłoży należy najpierw wykonać malowanie próbne oraz test 
przyczepności metodą nacięć kratowych zgodnie z normą DIN EN ISO 2409, ewentualnie 
zasięgnąć porady technicznej u naszych przedstawicieli handlowych. 
 
 

Układ warstw 
Powierzchnie podłoża: 
 
Należy wykonać powłokę bazową za pomocą produktu DELTA 1K- FloorFinish 
rozcieńczonego 30% wody. 
 
Powłokę międzywarstwową i wykończeniową wykonać za pomocą nierozcieńczonego 
produktu DELTA 1K- FloorFinish.  
 
Powlekanie wanien wychwytowych: 
Malując wanny wychwytowe należy nałożyć co najmniej jedną powłokę bazową za 
pomocą produktu rozcieńczonego z wodą w stosunku wagowym 2:1 oraz dwie powłoki 
kryjące za pomocą nierozcieńczonego produktu.  
 
Na całkowite malowanie potrzebne jest co najmniej 900 ml/m² nierozcieńczonego materiału 
malarskiego. 
 
Powierzchnie stanowiące optyczną całość należy malować tą samą partią materiału.  
 
Czas, który musi upłynąć pomiędzy nałożeniem jednej i drugiej powłoki: Na zupełnie 
wyschniętą (po upłynięciu 14 godzin od nałożenia) powłokę bazową należy nałożyć 
pierwszą i drugą powłokę kryjącą wykonaną z nierozcieńczonego materiału z zachowaniem 
24-godzinnej przerwy pomiędzy nałożeniem pierwszej i drugiej powłoki kryjącej.  
 
Kolejne powłoki należy nakładać za pomocą różnie zabarwionych materiałów malarskich, 
aby uniknąć pominięcia którejkolwiek z nich. Żeby uwidocznić każdą kolejno nakładaną 
warstwę należy w kolejnych etapach malowania najeżdżać pędzlem lub wałkiem na ściany 
boczne, za każdym razem do wysokości niższej o 1 cm od wysokości wcześniej nałożonej 
powłoki. 



 
 
Po zakończeniu prac należy wywiesić dobrze widoczną tabliczkę informacyjną dotyczącą 
zastosowanego materiału powlekającego, dacie wykonania i wykonawcy. 
 
Ważne: w przypadku wanien wychwytowych nie stosować materiałów barwionych w 
systemie mieszania kolorów ProfiColor, lecz wyłącznie gotowe odcienie! 
 

Urzędowe przepisy dotyczące malowania wanien wychwytowych 
 
Wymogi budowlane: 
Dzięki konkretnym środkom zaradczym można uniknąć powstawania szczelin dylatacyjnych i 
rys skurczowych w ścianach bocznych i na dnie wanien/ przestrzeni wychwytowych (np. 
poprzez  
zastosowanie zbrojenia, strzępi zazębionych, śruby fundamentowej, itp.). 
 
Należy uwzględnić napór cieczy na elementy budowlane, które mają zostać pomalowane. 
 
Na malowanym obszarze niedopuszczalne jest występowanie szczelin dylatacyjnych. 
 
Powierzchnie betonowe, otynkowane oraz jastrychowe muszą być nośne i nieuszkodzone. 
 
Należy wyokrąglić krawędzie wewnętrzne.  
 
Tynk i jastrych muszą pewnie przylegać do nośnych elementów budowlanych, ścian 
bocznych oraz  
dna wanny. Nie należy wygładzać tynku i jastrychu za pomocą stalowej kielni, lecz przetrzeć 
powierzchnię za pomocą drewnianej deski. Niedopuszczalne jest „pudrowanie” cementem 
przetartych powierzchni.  
 
Nie należy prowadzić rur przez podłogę na obszarze poniżej dopuszczalnego maksymalnego 
poziomu cieczy w wannach i przestrzeniach wychwytowych.  
 
Mury i powierzchnie betonowe, które nie spełniają powyższych wymogów, należy pokryć 
dobrze trzymającym się podłoża tynkiem cementowym.  
 
Powierzchnie betonowe, otynkowane i jastrychowe muszą odczekać co najmniej 28 dni i 
zupełnie wyschnąć, zanim będą mogły zostać pomalowane. Dla dobra podłoży należy 
zastosować się do następujących, zawsze najbardziej aktualnych norm i wytycznych:  
 
• Beton DIN EN 206-1; 2001-07 oraz DIN EN 206-1/A 1; 2004-10 oraz DIN EN 206-1/A2; 2005-  
 09, DIN 1045-1; 2008-08, DIN 1045-2; 2008-08, DIN 1045-3; 2008-08- Klasa wytrzymałości  
 C 20 / 25  
 
• Tynk DIN EN 998-1; 2003-09, jak również DIN V 18550; 2005-04 – Grupa zapraw tynkarskich 
CS IV, ewentualnie P III  
 
• Jastrych DIN EN 13813; 2003-01, jak również DIN 18560-3;2006-03, Tabela 1- Klasa 
wytrzymałości C 25 / F4 w związku z DIN 18560-1;2009-09, ustęp 7.5  
 
Należy unikać działania wody na powłokę od strony podłoża. Jeżeli wody gruntowe, 
przesiąkające i inne mogą dostawać się do obiektu od zewnątrz, należy go uszczelnić 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
 



 
Dopiero po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów budowlanych można utworzyć 
powłokę malarską za pomocą produktu DELTA 1K- FloorFinish. 
 
Podczas nakładania materiału powlekającego na wanny i przestrzenie wychwytowe należy 
koniecznie kierować się ogólnym świadectwem kontroli jakości nadzoru budowlanego. 
 
Obowiązujące ogólne świadectwo kontroli jakości nadzoru budowlanego oraz odpowiednie 
wytyczne dotyczące wykonania dostępne są na naszej stronie internetowej www.cd-color.de 
w rubryce „świadectwa kontroli jakości”. 
 
W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie prosimy o konsultację z naszym Działem 
Technicznym pod numerem telefonu +49 (0)2330 / 926-285 (Hotline). 

 
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego 
Wszelkie porady dotyczące zachowania bezpieczeństwa, oznaczenia produktów, wskazówki 
dotyczące usuwania odpadów, informacje o składzie zgodnie z wytycznymi Niemieckiego 
Związku Przemysłu Lakierniczego (Verband der deutschen Lackindustrie), informacje o 
zawartości lotnych związków organicznych oraz o klasyfikacji i kategorii lotnych związków 
organicznych znajdą Państwo w aktualnie obowiązujących Kartach charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego UE. 
 
Kod produktu:   M - LW 01 
 
 

Szczególne wskazówki 
Podłoża muszą być suche, czyste, nośne, wolne od substancji antyadhezyjnych, soli, 
nienaprężone i nieodkształcone, bez rys. 
 
Podczas wykonywania prac należy stosować się do Znormalizowanych warunków zlecania 
i wykonywania robót budowlanych VOB, część C, DIN 18363, jak również do aktualnie 
obowiązujących instrukcji Niemieckiej Federalnej Komisji d.s. Farb i Ochrony Wartości 
Rzeczowej (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz) z siedzibą we Frankfurcie nad 
Menem. 
 
W trakcie powlekania powierzchni stanowiących optyczną całość należy uważać na 
zachowanie tych samych proporcji materiału na różnych powierzchniach oraz/lub zmieszać 
ze sobą uprzednio wszystkie składniki w ilości wystarczającej na pomalowanie wszystkich 
powierzchni. Należy przygotować wcześniej odpowiednią ilość gotowej mieszanki. 
 
Podczas aplikacji zaleca się założenie odpowiedniego wyposażenia ochronnego (patrz 
aktualna Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego). 
 
Niskie temperatury oraz/lub nieodpowiednia wentylacja pomieszczenia mogą opóźniać 
proces schnięcia. 
 
DELTA 1K- FloorFinish nie nadaje się do powlekania podłóg garażowych oraz powierzchni, na 
których odbywa się ruch pojazdów. Produkt nie nadaje się do zastosowania na 
powierzchniach gruntów z wodą stojącą lub wystawionych na ciągłe działanie wilgoci. 
 
W przypadku nieznanych podłoży należy skonsultować się wcześniej z naszym Działem 
Technicznym. 
 
 



 
Ogólne wskazówki 
Powyższe dane zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej w zakresie 
rozwoju i zastosowania produktu. Zawierają one ogólne porady, informacje o naszych 
produktach oraz ich zastosowaniu. 
 
Ze względu na różnorodność warunków pracy oraz materiałów możliwych do zastosowania, 
niemożliwe jest uwzględnienie w niniejszej karcie technicznej wszystkich mogących się 
pojawić problemów. 
 
W celu zachowania trwałości powłoki konieczna jest jej regularna pielęgnacja i renowacja. 
 
Jeżeli nie zapewniliśmy wyraźnie w formie pisemnej o specyficznych właściwościach 
produktów oraz ich przydatności do konkretnego zastosowania, wówczas wszelkie porady 
naszego Działu Technicznego nie są w żadnym razie wiążące, nawet jeśli zostały one 
udzielone w dobrej wierze. Z niniejszej karty technicznej nie wynikają żadne zobowiązania 
prawne. 
 
Nasze zalecenia co do sposobu zastosowania produktu, odpowiadające aktualnemu 
stanowi techniki, które wydajemy w dobrej wierze i zgodnie z naszym doświadczeniem, aby 
służyły Kupującemu/ Wykonawcy, nie są wiążące. Nie są one podstawą żadnego 
umownego stosunku prawnego oraz żadnych dodatkowych zobowiązań wynikających z 
umowy sprzedaży. Nie zwalniają one Kupującego/ Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia w 
ramach własnej odpowiedzialności, czy nasze produkty nadają się do przewidzianego 
zastosowania. W pozostałych przypadkach stosuje się nasze Ogólne Warunki Handlowe. 
 
Z chwilą pojawienia się uaktualnionej karty technicznej wszelkie poprzednie edycje tracą 
swoją ważność. 
 
W celu uzyskania dalszych informacji technicznych prosimy o skontaktowanie się z naszym 
Działem Technicznym pod numerem telefonu +49 (0)2330 / 926 285 (Hot Line). 
 
Dodatkowo mają Państwo możliwość uzyskania szczegółowych informacji na naszej stronie 
internetowej www.cd-color.de. Znajdują się tam wszelkie karty techniczne oraz Karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego UE związane z naszymi 
produktami. 
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