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LUCITE® Inside Objekt

 

Rodzaj 

Matowa farba dyspersyjna lateksowa do malowania wnętrz zgodna z normą DIN EN 13300, klasa 
odporności na szorowanie na mokro 2, krycie klasa 2. 

 

Przeznaczenie

Farba dyspersyjna do użycia na powierzchnie ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, 
powierzchniach biurowych oraz halach fabrycznych itp. o normalnym naprężeniu. Przeznaczona na 
takie podłoże jak mury, stałe tynki, płyty gipsowo- kartonowe, powierzchnie betonowe oraz betonowe o 
strukturze porowatej, płyty włókno-cementowe, tapety typu raufaza, poprzednie warstwy farby nadające
się do ponownego nałożenia farby  i inne podobne powierzchnie. 

 

Aplikacja wyłącznie wewnątrz.

 

Właściwości produktu

- wodorozcieńczalny

- bezemisyjny

- bezrozpuszczalnikowy i bez zmiękczaczy

- dobre krycie

- łatwy w przyrządzeniu

- przyjazny dla środowiska

- mało intensywny zapach

- przepuszczalny

 

Dostępny w opakowaniu: 12 litrów

Odcień farby: biały/

Możliwość zmiany tonacji farby za pomocą farb pełno- barwnych oraz farb do  cieniowania na bazie 
dyspersyjnej. Zmiana tonacji barwy może wpłynąć na wspomniane wyżej właściwości farby.
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Dane techniczne

 

Stopień połysku: matowy

Klasa odporności na szorowanie na mokro 2

Klasa siły krycia zgodna z normą DIN EN 13300: 2 ( przy wydajności 6,5 m2 na litr)

Max. ziarnistość: drobna ( < 100 μm )

Gęstość ( przy 20 °C )   1,5 g/ml ( wartość średnia)

Zawiesistość: gotowa do użytku

Użycie: przyrządzenia bezpowietrzne 

Około 200 ml / m2 / pociągnięcie 

Dokładne wartości dotyczące zużycia różnią się w zależności od malowanej powierzchni, właściwości 
podłoża oraz poszczególnego wyboru dyszy do rozprowadzania farby 

( rozmiar/kąt natrysku ).

Aplikacja pędzlem lub wałkiem:

150 ml / m2 / warstwa 

Temperatura podczas aplikacji: co najmniej + 8 °C

 

 

Dane dotyczące użytkowania:

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

Schnięcie w temperaturze 20 °C i 60 % względnej wilgotności powietrza : po 4- 6 godzinach 
powierzchnia jest sucha i gotowa do ponownego pokrycia farbą

Niskie temperatury jak i wilgotność powietrza mogą prowadzić do opóźnienia procesu schnięcia. 

Farba LUCITE® Inside Objekt jest przeznaczona do natychmiastowego użytku ( malowanie elektryczną
pompą membranową  pracującą w systemie airless, pędzlem, wałkiem). Gęstość materiału można 
opcjonalnie zmienić poprzez dodanie wody. 

 

Aplikacjka airless: dysza  = 0,015 - 0,019 Inch.

                                                                        ciśnienie  = 180 - 200 bar

                                                                         filtr  = 60

 

Magazynowanie: Produkt należy przechowywać jedynie w temperaturze powyżej zera. 

 

Przygotowanie powierzchni do malowania / struktura pokrycia powierzchni

Podłoże musi być mocne, suche, przygotowane do nałożenia farby, wolne od zabrudzeń, nalotów, 
przebarwień, grzyba, nacieków, najdrobniejszych cząstek mineralnych i innych substancji 
utrudniających zamalowanie.

Istniejące stałe warstwy powinny być sprawdzone ze względu na przydatność, przyczepność i nośność.
Należy przestrzegać regulacji VOB ( warunki umów o wykonanie usług budowlanych na rynku 
niemieckim), część 3, DIN 18363, akapit 3 oraz poszczególnych biuletynów informacyjnych Komisji 



Federalnej ds. Farb i Ochrony Wartości Materialnych  (BFS). W trakcie prac porządkowych należy 
przestrzegać przepisów prawnych. 

Przed rozpoczęciem prac zaleca się sporządzenie powierzchni próbnych w celu przetestowania 
przyczepności oraz wyglądu powierzchni po nałożeniu farby.

Na podłoże chłonące mocno bądź niejednolicie powinny być uprzednio położony fundament. Gładkie 
powierzchnie powinny być przygotowane poprzez położenie masy szpachlowej poprawiającej 
przyczepność. Farbę LUCITE® Inside Objekt należy nałożyć porządną warstwa w sposób 
równomierny. W razie potrzeby można rozcieńczyć z max 5 % wody. W wypadku podłoży o 
zróżnicowanej tonacji, mocno i różnorodnie chłonących zaleca się uprzednie nałożenie dodatkowej 
warstwy. Warstwa ta może być w razie potrzeby rozcieńczona z 5-10 % wody. 

 

Charakterystyka

Oznaczenie: brak

Kod produktu: M - DF 01

Utylizacja: Do recyklingu należy oddawać jedynie puste opakowania. Płynne resztki materiału należy 
oddawać w autoryzowanych punktach zbierania resztek farb i lakierów. Wyschnięte resztki farby mogą 
być usunięte również jako odpady domowe. 

Rozporządzenie o katalogu odpadów ( AVV ) – opis odpadów nr 080112.

 

Należy przestrzegać uwag w karcie charakterystyki

  

Szczególne uwagi

Należy stanowczo przestrzegać wytycznych BSF ( Komisji Federalnej ds. Farb i Ochrony Wartości 
Materialnych, Frankfurt nad Menem ). 

Przy pracach z podłożem zawierającym azbest należy przestrzegać bezwzględnie reguł technicznych 
dla materiałów szkodliwych ( TRSG 519 ). W przypadku powierzchni nieznanych należy wykonać 
próbne malowanie z jednoczesnym sprawdzeniem przyczepności ( cięcie siatkowe ) zgodnie z normą 
DIN EN ISO 2409.

Przy pokryciu  optycznie połączonych powierzchni należy zwracać uwagę na jednolite nałożenie ilości 
farby oraz / bądź wymieszać ze sobą potrzebne ilości ( np. w użyciu na szczyt fasady ).

 

Podłoże musi być wolne od zabrudzeń, substancji utrudniających zamalowanie, suche i przygotowane 
do nałożenia farby. Należy przestrzegać VOB ( warunków umów o wykonanie usług budowlanych na 
rynku niemieckim), część 3, DIN 18363, akapit 3. 

 

Powierzchnie z mocnymi zabrudzeniami jak np. sadza, nikotyna, tłuszcz, olej itp. należy wyczyścić 
uprzednio dokładnie roztworem zasadowym. Należy uwzględnić wystarczający czas schnięcia. 

 Na powierzchnie, w przypadku których ma się do czynienia z substancjami rozpuszczającymi wodę, 
jak np. nikotyna, smoła lub zacieki wodne, zalecana jest izolacja produktem LUCITE® Inside Reno. 

Przy styczności z produktami zmiękczającymi ( izolacja drzwi i okien ) wymagane jest utworzeniu profilu
uszczelniającego oraz przeprowadzenie malowania próbnego.

 

W trudniejszych przypadkach należy niezwłocznie skontaktować jedno z naszych przedstawicielstw lub 
nasz oddział inżynierii przemysłowych. Przy niewystarczającej wentylacji bądź też podczas pracy z 
materiałami w technice natryskowej, należy zastosować urządzenie ochraniające drogi oddechowe. 
Niskie temperatury oraz słaba wentylacja mogą negatywnie oddziaływać na proces schnięcia. 

Podłoże należy przetestować na nośność nałożonej farby. Należy usunąć odchodzące od ściany stare 
warstwy farby oraz wszystkie stare warstwy lakieru wyczyścić roztworem zasadowym i wyrównać. 



Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z oznaczeniami oraz informacjami o produkcie. 

Wszystkie powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania, należy dokładnie zabezpieczyć. 
Pompkę do farby należy czyścić na wszystkich rodzajach powierzchni jedynie na mokro za pomocą 
wody.

Ogólne uwagi

Wymienione wyżej informacje zostały zestawione na podstawie aktualnego stanu techniki 
przemysłowej i użytkowej i zawierają wskazówki informacyjne. Opisują one nasze produkty i i informują 
o ich zastosowaniu oraz użytkowaniu. Ze względu na różnorodność i różnice poszczególnych 
warunków pracy i zastosowanych materiałów nie jesteśmy w stanie uwzględnić w naszym opisie 
każdego przypadku. Aby zapewnić trwałość produktu niezbędne są regularne prace  pielęgnacyjne i 
renowacyjne..

Jako że nie zapewniamy niniejszy pisemnie o specyficznych właściwościach produktów o konkretnym 
przeznaczeniu, nasza porady dotyczące zastosowania, mimo że udzielone z najlepszych intencji, nie 
są wiążące.

  

Na podstawie wyżej wymienionych informacji nie można mówić o mocy wiążącej. 

Nasze zalecenia użytkowo-techniczne których udzielamy z najlepszych intencji, korzystając z naszego 
doświadczenia oraz odpowiadających aktualnemu stanu zaawansowania techniki w celu wsparcia 
kupującego/ konsumenta, nie są wiążące.

Nie są one również podstawą do roszczenia sobie wynikającego umowy z stosunku prawnego oraz 
dodatkowych zobowiązań z tytułu umowy kupna. 

Nie zwalniają one również kupującego / konsumenta od przetestowania na własną odpowiedzialność 
naszych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem. 

W pozostałych przypadkach obowiązują ogólne warunki handlowe.

Z chwila ukazania się tego technicznego biuletynu informacyjnego wszystko wcześniejsze wydania 
tracą swoją ważność.

W celu uzyskania dalszych informacji technicznych należy skontaktować nasz odział inżynierii 
przemysłowej pod numerem kontaktowym 02330 / 926 285 ( gorąca linia ).

Dodatkowo maja Państwo możliwość uzyskania dodatkowych informacji odwiedzając naszą stronę 
internetową www.cd-color.de. Znajdą tam Państwo wszystkie techniczne biuletyny informacyjne 
dotyczące naszych produktów oraz karty charakterystyki zgodnie z wytycznymi UE.


