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Produkt do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

Produkt do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Produkt do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej ( takich, które w umiarkowanym stopniu zmieniają swoje 
wymiary, np.  wysokiej jakości deski profilowe, zewnętrzne podbitki zadaszeń, bramy zewnętrzne, konstrukcje belkowe, 
okiennice składane)

Produkt do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Produkt do drewnianych elementów niestabilnych wymiarowo ( takich, które pod wpływem wody zmieniają swoje wymiary, 
np. pergole, płoty i ogrodzenia,  szopy, ogrodowe urządzenia do zabawy, odeskowania elewacji domów)

Zalecany sposób aplikacji pędzlem, wałkiem, natryskiem hydrodynamicznym i pneumatycznym

Produkt należy wymieszać przed użyciem

Zalecany sposób aplikacji pacą lub raklą wygładzającą

Produkt przeznaczony do drewnianych elementów stabilnych wymiarowo (takich, których wymiary powinny 
pozostawać niezmienne, np. okna, drzwi zewnętrzne)

Więcej informacji na stronie www.sikkens-deco.pl

Posiadane Atesty lub Raporty z badań produktu

UŻYTE IKONY

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Chronić przed mrozem w czasie transportu i składowania

Czas podsychania powłoki

Czas nakładania kolejnych warstw powłoki

Posiada Certyfikat TŰV
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O MARCE

Sikkens to międzynarodowa marka koncernu Akzo Nobel z 
historią sięgającą 1792 roku. Przez 220 lat budowaliśmy naszą 

wiodącą pozycję w branżach farb dekoracyjnych oraz lakierów 

samochodowych. Nasze produkty stosowane są na całym świecie, od 

Kanady i Stanów Zjednoczonych poprzez Europę do Australii i Nowej 

Zelandii. Wypełniają powierzchnie domów, szkół, obiektów służby 

zdrowia, hoteli, biur, magazynów czy obiektów przemysłowych.

Każdy nasz nowy produkt to praca wielu specjalistów 
marki Sikkens – od potrzeby zdefiniowanej przez pracowników 

marketingu i rozwiniętej przez dział badań rynkowych, do 

naukowców i techników, którzy w laboratoriach przekładają idee na 

produkty. 

To konsekwentnie budowana odpowiedź na potrzeby naszych 

klientów i zbilansowane receptury, z których jesteśmy dumni. 

Bezustannie poszukujemy nowych rozwiązań i technologii, aby nasi 

klienci mogli szybciej i bardziej wydajnie osiągać swoje cele. Zawsze 

z tym samym, doskonałym rezultatem. 

Sikkens to produkty z mieszalnika – większość naszych 

produktów do ścian i fasad dostępna jest  w bazach W05, M15 oraz 

N00, a produktów do drewna w bazach TC i TU. Nawet najbardziej 

wymagający klient otrzyma w sklepie wybrany przez siebie kolor w 

ciągu maksymalnie kilku minut.

Nasze mieszalniki pracują w dualnym systemie Color Mix na 

dwóch seriach specjalnie dobranych kolorantów wodnych i 

rozpuszczalnikowych. To gwarancja najwyższej jakości i szerokiego 

wachlarza kolorów. 
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SIKKENS – PRODUKTY Z MIESZALNIKA

Sikkens to również innowacyjne rozwiązania w tworzeniu 
kolekcji kolorystycznych i efektów dekoracyjnych. 

Wzornik Sikkens 4041 Color Concept to podstawowe narzędzie 
doboru koloru z ponad 1600 barwami. 

Dla farb fasadowych, w związku ze szczególnym narażeniem na 
działanie czynników atmosferycznych, przygotowaliśmy specjalny 
wzornik Sikkens Alpha 401 Exterior zawierający 600 kolorów. 

Do naszych produktów do drewna z linii Cetol opracowaliśmy 
kolekcje Cetol Design Classic (z klasycznymi kolorami używanymi 
w drewnie) oraz Cetol Design Style (z próbkami podzielonymi na 
5 różnych stylów upodobań kolorystycznych). W obu wzornikach 
zestawiliśmy kolory transparentne z pasującymi kolorami kryjącymi, 
aby ułatwić ich dobór do elementów otoczenia występujących w 
kolorach kryjących.

Oprócz powyższych kolekcji produkty Sikkens można barwić na 
dziesiątki tysięcy kolorów z wielu międzynarodowych kolekcji i 
wzorników dostępnych na rynku.

 
Szczycimy się współpracą i doradztwem oferowanym architektom, 
dekoratorom wnętrz i profesjonalnym malarzom. To właśnie 
nieustanne wsłuchiwanie się w ich potrzeby zaowocowało naszą 
silną pozycją w ochronie i dekoracji powierzchni, zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz obiektów. 

Nasze zadanie nie kończy się na dostarczeniu wysokiej klasy 
produktu. To również towarzyszenie naszym klientom na każdym 
etapie pracy. Nasi specjaliści zajmują się wsparciem technicznym 
oraz przygotowywaniem specyfikacji projektów. Oferujemy także 
autorskie programy szkoleniowe w zakresie aplikacji czy rozwiązań 
technicznych.

Sikkens to profesjonalne rozwiązania dla profesjonalnych odbiorców.
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FARBY WEWNĘTRZNE

Sikkens 
Alphacron Satin SF
Farba o podwyższonej odporności na ścieranie, 

o wykończeniu satynowym, do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie
Do wykonywania odpornych na mycie i szorowanie najwyższej jakości powłok 
malarskich na wszystkich powierzchniach ścian wewnętrznych, np. na tynku, na murze, 
na płytach gipsowo-kartonowych oraz na tapetach z włókien, tapetach strukturalnych 
i wytłaczanych, na tkaninach z włókien szklanych i na dobrze przylegających starych 
powłokach malarskich. Szczególnie polecany do wykonywania powłok malarskich 
w warunkach szczególnego narażenia ścian na zabrudzenia; np. w pomieszczeniach 
prywatnych i biurowych, ciągach komunikacyjnych, korytarzach, pomieszczeniach 
użyteczności publicznej w tym placówkach oświatowo-wychowawczych, 
pomieszczeniach obiektów sportowych lub pływalni, służby zdrowia, salach 
szpitalnych, restauracjach, hotelach, kuchniach, itp. Ze względu na satynowy połysk 
zalecana do stosowania na równomiernie płaskich powierzchniach ścian.

Właściwości
Produkt daje się łatwo obrabiać. Uzyskiwane przy jego użyciu powłoki malarskie są 
szczególnie trwałe, odporne na mycie i szorowanie większością typowych środków 
czyszczących i dezynfekujących stosowanych w gospodarstwach domowych. Stopień 
odporności na niektóre środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach podany jest 
w raporcie PILF. Alphacron Satin SF cechuje się dobrą rozlewnością. Tworzy gładkie 
satynowe powłoki.

Właściwości według DIN EN 13 300
Klasa ścieralności na mokro  1
Klasa zdolności krycia   2
         przy zużyciu wynoszącym 120 - 150 ml/m2
Stopień połysku   połysk satynowy.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania
1 l, 2,5 l, 5 l i 12,5 l

Zużycie  
Ok. 120 - 150 ml/m² (wydajność: 7 - 8m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość:            
ok. 1,35 kg/l

Zawartość części stałych
ok. 51% wag. = ok. 35% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Min. 8°C dla podłoża, powietrza i produktu podczas aplikacji i podczas schnięcia przy
względnej wilgotności powietrza wynoszącej max. 85%.

Czas schnięcia 
Po ok. 6 godzinach można nakładać kolejne powłoki malarskie
(przy temperaturze wynoszącej 23°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%).

Sposób aplikacji
Pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Parametry natrysku hydrodynamicznego

Ciśnienie robocze
Wielkość dyszy
Kąt natrysku

Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
Nakładając powłokę końcową – max. 5% objętościowo.
Nakładając powłokę pośrednią na podłożach o kolorach kontrastujących, o dużej lub
zmiennej chłonności – max 10% objętościowo.
W przypadku aplikacji natryskiem hydrodynamicznym – nie rozcieńczać.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ewentualnym dodatkiem 
ogólnodostępnych detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni,
zagrzybień, zwapnień i środków antyadhezyjnych.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i osadów kredowych. Istniejące uszkodzenia, 
ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i w razie konieczności 
zeszlifować wypełnione miejsca.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSII, CSIII i CSIV (PII i PIII)
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych 
tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie
Nośne, zwarte, typowo chłonne tynki można malować bez wstępnego przygotowania. 
Pyliste, chłonne lub porowate tynki zagruntować produktem Alpha Barol* 
rozcieńczonym w wodzie w stosunku objętościowym 1:4. W zależności od chłonności 
podłoża można gruntować wielokrotnie metodą „mokro na mokro” aż do pełnego 
nasycenia.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Aplikacja pędzlem, 
wałkiem, natryskiem 
hydrodynamicznym

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

Do stosowania 
wewnątrz 

Wymieszać przed 
użyciem

Kolejna warstwa
po ok. 6 godz.

Posiadane Atesty lub Raporty
z badań produktu

www.sikkens-deco.pl

160 - 180 bar
0,015 - 0,021” / 0,38 - 0,53 mm

40 - 80°

160 bar
0,015” / 0,38 mm

50°

Zalecane zakresy Optymalne parametry dla 
GRACO, STmax 595
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Tynki gipsowe (PIV i PV)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Płyty gipsowo-kartonowe

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.
Uwaga: Miękkie i oszlifowane miejsca szpachlowania należy intensywnie zagruntować 
dobrze wcierając produkt w podłoże.

Beton chłonny i beton porowaty (wewn.)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Beton niechłonny (wewn.)

Gruntowanie
Alpha Primer SF*.

Cegła silikatowa (tylko cegły mrozoodporne)
Podłoże musi być wolne od odbarwień i obcych nalotów. Spoiny nie mogą być 
popękane. Muszą być suche, mocne, bez soli i wykwitów. Powłoka malarska może być 
nanoszona dopiero po 3 miesiącach od wykonania prac murarskich.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Nośne stare powłoki malarskie (matowe, słabo chłonne), nadające się do
malowania przyczepne tapety i raufazy
Można malować bez specjalnego przygotowania wstępnego.

Nośne stare powłoki malarskie (błyszczące, niechłonne)
Odtłuścić powierzchnię i zwiększyć jej szorstkość w celu poprawy przyczepności.

Gruntowanie
Alpha Primer SF.

Stare powłoki farb klejowych
Całkowicie zmyć.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Powłoka pośrednia
Na podłożach o kolorach kontrastujących, o dużej lub zmiennej chłonności – powłoka z 
Alphacron Satin SF przy max. 10% obj. rozcieńczeniu wodą.

Powłoka końcowa
Równomierna powłoka z Alphacron Satin SF przy max. 5% obj. rozcieńczeniu wodą.
Aby uniknąć widocznych granic na przejściach malowanych obszarów na jednej dużej 
powierzchni malarskiej, stosować łączenie tych obszarów metodą zakładek „mokro na 
mokro”.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Raport z badań PILF nr 110607-10 z dn. 07-06-2011
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO
Limit zawartości LZO (kat. A/a): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 30 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alphacron Satin SF.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alphacron Satin SF.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w 
karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada 
za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem 
informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie 
prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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FARBY WEWNĘTRZNE

Sikkens 
Alphacron Matt SF
Matowa farba dyspersyjna o podwyższonej 

odporności na ścieranie, do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Aplikacja pędzlem, 
wałkiem, natryskiem 
hydrodynamicznym

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

Do stosowania 
wewnątrz 

Wymieszać przed 
użyciem

Kolejna warstwa
po ok. 5-6 godz.

www.sikkens-deco.pl

Zastosowanie
Do wykonywania odpornych na mycie matowych powłok malarskich w warunkach 
szczególnego narażenia ścian na zabrudzenia; np. w pomieszczeniach prywatnych 
i biurowych, pomieszczeniach użyteczności publicznej w tym placówkach 
oświatowo-wychowawczych, pomieszczeniach obiektów sportowych lub pływalni, 
służby zdrowia, salach szpitalnych, restauracjach, hotelach, itp., w których oprócz 
wymagań odpornościowych na mycie, wymagane jest matowe wykończenie powłoki, 
maskujące niewielkie nierówności malowanych powierzchni. Do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń na podłożach takich jak: tynk, mur, płyty gipsowo-kartonowe, tapety 
z włókien, tapety strukturalne i wytłaczane, tkaniny z włókien szklanych oraz na 
stabilnych i przyczepnych starych powłokach malarskich.

Właściwości
Ma dobrą rozlewność. Powłoka charakteryzuje się szlachetnym stopniem matowości 
oraz brakiem naprężeń. Wyjątkowa zdolność krycia już po naniesieniu pierwszej 
warstwy farby. Wysoka odporność na mycie. Właściwości te stwarzają możliwość 
szerokiego zastosowania farby. Sprawiają, że stosowanie w celach renowacyjnych 
na stare farby dyspersyjne o jednolitej barwie i chłonności, jest często bardziej 
ekonomicznie uzasadnione niż typowych farb. Tam, gdzie wymagane są wysokie 
odporności na mycie i wykończenie matowe maskujące lekkie nierówności 
podłoża wystarczają dwie warstwy powłoki. Stopień odporności na niektóre środki 
dezynfekcyjne stosowane w szpitalach podany jest w raporcie PILF. Dodatkowo 
Alphacron Matt SF jest bezwonna i nie zawiera rozpuszczalników. Po wyschnięciu nie 
wydziela szkodliwych substancji, co zostało potwierdzone opinią TUV Niemcy Płd. z 
badania obecności zanieczyszczeń wpływających na klimat pomieszczenia.

Właściwości według DIN EN 13 300
Klasa ścieralności na mokro 2
Klasa zdolności krycia   1
         przy zużyciu wynoszącym 120 - 170 ml/m2 
Stopień połysku   mat.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania
1 L; 2,5 L; 5 L i 12,5 L

Zużycie  
Ok. 120 - 170 ml/m² (wydajność: 6 - 8m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 1,40 kg/l

Zawartość części stałych
ok. 53% wag. = ok. 33% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Min. 5°C dla podłoża, powietrza i produktu podczas aplikacji i podczas schnięcia przy
względnej wilgotności powietrza wynoszącej max. 85%.

Czas schnięcia 
Po ok. 5 - 6 godzinach można nakładać kolejne powłoki malarskie
(przy temperaturze wynoszącej 23°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%).

Sposób aplikacji 
Pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Parametry natrysku hydrodynamicznego

Ciśnienie robocze
Wielkość dyszy
Kąt natrysku

Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
Nakładając powłokę końcową – max. 5% objętościowo.
Nakładając powłokę pośrednią na podłożach o kolorach kontrastujących, o dużej lub
zmiennej chłonności – max 10% objętościowo.
W przypadku aplikacji natryskiem hydrodynamicznym – nie rozcieńczać.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ewentualnym dodatkiem
ogólnodostępnych detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, zagrzybień, 
zwapnień i środków antyadhezyjnych.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i osadów kredowych. Istniejące uszkodzenia, 
ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i w razie konieczności 
zeszlifować wypełnione miejsca.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSII, CSIII i CSIV (PII i PIII)
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych 
tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie
Nośne, zwarte, typowo chłonne tynki można malować bez wstępnego przygotowania. 
Pyliste, chłonne lub porowate tynki zagruntować produktem Alpha Barol* 
rozcieńczonym w wodzie w stosunku objętościowym 1:4. W zależności od chłonności 
podłoża można gruntować wielokrotnie metodą „mokro na mokro” aż do pełnego 
nasycenia.

TUV

160 - 180 bar
0,015 - 0,021” / 0,38 - 0,53 mm

40 - 80°

180 bar
0,017” / 0,43 mm

50°

Zalecane zakresy Optymalne parametry dla 
GRACO, STmax 595

Posiadane Atesty lub Raporty
z badań produktu
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Tynki gipsowe (PIV i PV)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Płyty gipsowo-kartonowe

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.
Uwaga: Miękkie i oszlifowane miejsca szpachlowania należy intensywnie zagruntować 
dobrze wcierając produkt w podłoże.

Beton chłonny i beton porowaty (wewn.)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Beton niechłonny (wewn.)

Gruntowanie
Alpha Primer SF*.

Cegła silikatowa (tylko cegły mrozoodporne)
Podłoże musi być wolne od odbarwień i obcych nalotów. Spoiny nie mogą być 
popękane. Muszą być suche, mocne, bez soli i wykwitów. Powłoka malarska może być 
nanoszona dopiero po 3 miesiącach od wykonania prac murarskich.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Nośne stare powłoki malarskie (matowe, słabo chłonne), nadające się do 
malowania przyczepne tapety i raufazy
Można malować bez specjalnego przygotowania wstępnego.

Nośne stare powłoki malarskie (błyszczące, niechłonne)
Odtłuścić powierzchnię i zwiększyć jej szorstkość w celu poprawy przyczepności.

Gruntowanie
Alpha Primer SF.

Stare powłoki farb klejowych
Całkowicie zmyć.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Powłoka pośrednia
Na podłożach o kolorach kontrastujących, o dużej lub zmiennej chłonności – powłoka z 
Alphacron Matt SF przy max. 10% obj. rozcieńczeniu wodą.

Powłoka końcowa
Równomierna powłoka z Alphacron Matt SF przy max. 5% obj. rozcieńczeniu wodą.
Aby uniknąć widocznych granic na przejściach malowanych obszarów na jednej dużej 
powierzchni malarskiej, stosować łączenie tych obszarów metodą zakładek „mokro na 
mokro”.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Raport z badań PILF nr 110607-7 z dn. 07.06.2011
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO
Limit zawartości LZO (kat. A/a): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 5 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alphacron Matt SF.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alphacron Matt SF.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w 
karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada 
za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem 
informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie 
prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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FARBY WEWNĘTRZNE

Sikkens 
Alpha Latex Satin SF

Lateksowa farba do wnętrz 
o satynowym wykończeniu. 

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

Do stosowania 
wewnątrz 

www.sikkens-deco.plAplikacja pędzlem, 
wałkiem, natryskiem 
hydrodynamicznym

Zastosowanie
Do wykonywania odpornych na mycie, satynowych powłok malarskich w warunkach 
szczególnego narażenia ścian na zabrudzenia; np. w pomieszczeniach prywatnych i 
biurowych, pomieszczeniach użyteczności publicznej w tym placówkach oświatowo- 
wychowawczych, pomieszczeniach obiektów sportowych lub pływalni, służby zdrowia, 
salach szpitalnych, restauracjach, hotelach, kuchniach, itp.
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń na podłożach takich jak; tynk, mur, płyty 
gipsowo-kartonowe , tapety z włókien, tapety strukturalne i wytłaczane, tkaniny z 
włókien szklanych oraz na stabilnych i przyczepnych starych powłokach malarskich.

Właściwości
Produkt daje się łatwo nanosić. Uzyskiwane przy jego użyciu powłoki malarskie są 
szczególnie trwałe, odporne na mycie większością typowych środków czyszczących i 
dezynfekujących stosowanych w gospodarstwach domowych. Stopień odporności na 
niektóre środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach podany jest w raporcie PILF. 
Alpha Latex Satin SF ma dobrą rozlewność, dając równomierny satynowy połysk i 
posiada wysoką zdolność krycia.
Jest szczególnie przydatny do malowania tkanin z włókien szklanych.

Właściwości według DIN EN 13 300
Klasa ścieralności na mokro  2
Klasa zdolności krycia   2
        przy zużyciu wynoszącym                  150 - 180 ml/m2
Stopień połysku   połysk satynowy.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix. 

Opakowania
2,5 L, 5 L i 12,5 L

Zużycie  
Ok. 150 - 180 ml/m² (wydajność: 6 - 7m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość            
ok. 1,29 kg/l 

Zawartość części stałych
ok. 48% wag. = ok. 37% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Min. 5°C dla podłoża, powietrza i produktu podczas aplikacji i podczas schnięcia przy
względnej wilgotności powietrza wynoszącej max. 85%.

Czas schnięcia 
Po ok. 3 - 4 godzinach można nakładać kolejne powłoki malarskie
(przy temperaturze wynoszącej 23°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%).

Sposób aplikacji
Pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Parametry natrysku hydrodynamicznego

Ciśnienie robocze
Wielkość dyszy
Kąt natrysku 

Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
Nakładając powłokę końcową – max. 5% objętościowo.
Nakładając powłokę pośrednią na podłożach o kolorach kontrastujących, o dużej
lub zmiennej chłonności – max 10% objętościowo.
W przypadku aplikacji natryskiem hydrodynamicznym – nie rozcieńczać.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ewentualnym dodatkiem
ogólnodostępnych detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, zagrzybień, 
zwapnień i środków antyadhezyjnych.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i osadów kredowych. Istniejące uszkodzenia, 
ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i w razie konieczności 
zeszlifować wypełnione miejsca.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSII, CSIII i CSIV (PII i PIII)
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych 
tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie
Nośne, zwarte, typowo chłonne tynki można malować bez wstępnego przygotowania. 
Pyliste, chłonne lub porowate tynki zagruntować produktem Alpha Barol* 
rozcieńczonym w wodzie w stosunku objętościowym 1:4. W zależności od chłonności 
podłoża można gruntować wielokrotnie metodą „mokro na mokro” aż do pełnego 
nasycenia.

Wymieszać przed 
użyciem

Kolejna warstwa
po ok. 3--4 godz.

150 - 200 bar
0,017 - 0,025” / 0,43 - 0,64 mm

40 - 80°

200 bar
0,017” / 0,43 mm

50°

Zalecane zakresy Optymalne parametry dla 
GRACO, STmax 595

Posiadane Atesty lub Raporty
z badań produktu
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Tynki gipsowe (PIV i PV)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Płyty gipsowo-kartonowe

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.
Uwaga: Miękkie i oszlifowane miejsca szpachlowania należy intensywnie zagruntować 
dobrze wcierając produkt w podłoże.

Beton chłonny i beton porowaty (wewn.)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Beton niechłonny (wewn.)

Gruntowanie
Alpha Primer SF*.

Cegła silikatowa (tylko cegły mrozoodporne)
Podłoże musi być wolne od odbarwień i obcych nalotów. Spoiny nie mogą być 
popękane. Muszą być suche, mocne, bez soli i wykwitów. Powłoka malarska może być 
nanoszona dopiero po 3 miesiącach od wykonania prac murarskich.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Nośne stare powłoki malarskie (matowe, słabo chłonne), nadające się do 
malowania przyczepne tapety i raufazy
Można malować bez specjalnego przygotowania wstępnego.

Nośne stare powłoki malarskie (błyszczące, niechłonne)
Odtłuścić powierzchnię i zwiększyć jej szorstkość w celu poprawy przyczepności.

Gruntowanie
Alpha Primer SF.

Stare powłoki farb klejowych
Całkowicie zmyć.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Powłoka pośrednia
Na podłożach o kolorach kontrastujących, o dużej lub zmiennej chłonności –
powłoka z Alpha Latex Satin SF przy max. 10% obj. rozcieńczeniu wodą.

Powłoka końcowa
Równomierna powłoka z Alpha Latex Satin SF przy max. 5% obj. rozcieńczeniu
wodą.

Aby uniknąć widocznych granic na przejściach malowanych obszarów na jednej dużej 
powierzchni malarskiej, stosować łączenie tych obszarów metodą zakładek „mokro na 
mokro”.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Raport z badań PILF nr 110607-1 z dn. 07.06.2011
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO
Limit zawartości LZO (kat. A/a): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera < 1 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Latex Satin SF.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Latex Satin SF.

 Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej. 
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FARBY WEWNĘTRZNE

Sikkens
Alpha Latex Matt SF

Lateksowa farba do wnętrz
o matowym wykończeniu.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

Do stosowania 
wewnątrz 

www.sikkens-deco.plAplikacja pędzlem, 
wałkiem, natryskiem 
hydrodynamicznym

Zastosowanie
Do wykonywania wysokiej jakości matowych, odpornych na mycie powłok malarskich 
w pomieszczeniach prywatnych oraz użyteczności publicznej w tym placówkach 
oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, itp. Do stosowania na wszelkich 
powierzchniach ścian wewnętrznych, takich na przykład jak: tynk, mur, płyty 
gipsowo-kartonowe, tapety strukturalne, tkaniny z włókna szklanego i przyczepne 
stare powłoki malarskie.

Właściwości
Ta matowa farba lateksowa ma dobrą zdolność krycia i tworzy powłoki odporne na 
mycie większością typowych środków czyszczących i dezynfekujących stosowanych 
w gospodarstwach domowych. Stopień odporności na niektóre środki dezynfekcyjne 
stosowane w szpitalach podany jest w raporcie PILF.

Właściwości według DIN EN 13 300
Klasa ścieralności na mokro  2
Klasa zdolności krycia   2
        przy zużyciu wynoszącym                  150 - 180 ml/m2
Stopień połysku   głęboki mat.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania 
2,5 L, 5 L i 12,5 L

Zużycie  
ok. 150 - 180 ml/m² (wydajność: 6 - 7m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość            
ok. 1,50 kg/l 

Zawartość części stałych
ok. 59% wag. = ok. 40% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Min. 5°C dla podłoża, powietrza i produktu podczas aplikacji i podczas schnięcia przy
względnej wilgotności powietrza wynoszącej max. 85%.

Czas schnięcia 
Po ok. 3 - 4 godzinach można nakładać kolejne powłoki malarskie
(przy temperaturze wynoszącej 23°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%).

Sposób aplikacji
Pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Parametry natrysku hydrodynamicznego

Ciśnienie robocze
Wielkość dyszy
Kąt natrysku

Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
Nakładając powłokę końcową – max. 5% objętościowo.
Nakładając powłokę pośrednią na podłożach o kolorach kontrastujących, o dużej
lub zmiennej chłonności – max 10% objętościowo.
W przypadku aplikacji natryskiem hydrodynamicznym – nie rozcieńczać.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ewentualnym dodatkiem 
ogólnodostępnych detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.
Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, zagrzybień, 
zwapnień i środków antyadhezyjnych.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i osadów kredowych. Istniejące uszkodzenia, 
ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i w razie konieczności 
zeszlifować wypełnione miejsca.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSII, CSIII i CSIV (PII i PIII)
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować
świeżych tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie
Nośne, zwarte, typowo chłonne tynki można malować bez wstępnego przygotowania.
Pyliste, chłonne lub porowate tynki zagruntować produktem Alpha Barol* 
rozcieńczonym w wodzie w stosunku objętościowym 1:4. W zależności od chłonności 
podłoża można gruntować wielokrotnie metodą „mokro na mokro” aż do pełnego 
nasycenia.

Wymieszać przed 
użyciem

Kolejna warstwa
po ok. 3-4 godz.

210 bar
0,017 - 0,025” / 0,43 - 0,64 mm

40 - 80°

220 bar
0,021” / 0,53 mm

50°

Zalecane zakresy Optymalne parametry dla 
GRACO, STmax 595

Posiadane Atesty lub Raporty
z badań produktu
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Tynki gipsowe (PIV i PV)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Płyty gipsowo-kartonowe

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Uwaga: Miękkie i oszlifowane miejsca szpachlowania należy intensywnie zagruntować 
dobrze wcierając produkt w podłoże.

Beton chłonny i beton porowaty (wewn.)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Beton niechłonny (wewn.)

Gruntowanie
Alpha Primer SF*.

Cegła silikatowa (tylko cegły mrozoodporne)
Podłoże musi być wolne od odbarwień i obcych nalotów. Spoiny nie mogą być 
popękane. Muszą być suche, mocne, bez soli i wykwitów. Powłoka malarska może być 
nanoszona dopiero po 3 miesiącach od wykonania prac murarskich.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Nośne stare powłoki malarskie (matowe, słabo chłonne), nadające się do
malowania przyczepne tapety i raufazy
Można malować bez specjalnego przygotowania wstępnego.

Nośne stare powłoki malarskie (błyszczące, niechłonne)
Odtłuścić powierzchnię i zwiększyć jej szorstkość w celu poprawy przyczepności.

Gruntowanie
Alpha Primer SF*.

Stare powłoki farb klejowych
Całkowicie zmyć.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Powłoka pośrednia
Na podłożach o kolorach kontrastujących, o dużej lub zmiennej chłonności – powłoka z 
Alpha Latex Matt SF przy max. 10% obj. rozcieńczeniu wodą.

Powłoka końcowa
Równomierna powłoka z Alpha Latex Matt SF przy max. 5% obj. rozcieńczeniu
wodą.
Aby uniknąć widocznych granic na przejściach malowanych obszarów na jednej
dużej powierzchni malarskiej, stosować łączenie tych obszarów metodą zakładek
„mokro na mokro”.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Raport z badań PILF nr 110606-1 z dn. 06.06.2011
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO
Limit zawartości LZO (kat. A/a): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera < 1 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Latex Matt SF.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Latex Matt SF.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w 
karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada 
za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem 
informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie 
prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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FARBY WEWNĘTRZNE

Sikkens 
Alpha Matt SF

Matowa farba wewnętrzna do ścian 
i sufitów bez rozpuszczalników

i plastyfikatorów.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

Do stosowania 
wewnątrz 

www.sikkens-deco.plAplikacja pędzlem, 
wałkiem, natryskiem 
hydrodynamicznym

Zastosowanie
Do wykonywania powłok malarskich na wszelkich powierzchniach ścian wewnętrznych, 
takich na przykład jak: tynk, mur, płyty gipsowo-kartonowe, tapety strukturalne, 
tkaniny z włókna szklanego i przyczepne stare powłoki malarskie. Farba Alpha Matt 
SF przeznaczona jest do stosowania w budownictwie w pomieszczeniach budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej: służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, 
itp. Szczególnie polecana wszędzie tam, gdzie najistotniejszy jest czas wykonania 
ostatecznej powłoki malarskiej i prostota aplikacji, a także wszędzie tam, gdzie chce się 
uniknąć nadmiaru prac związanych z czyszczeniem zachlapań po farbie.

Właściwości
Matowa farba dyspersyjna charakteryzująca się dobrym kryciem i łatwością aplikacji. 
Dzięki temu, że farba ma krótki czas schnięcia i nie chlapie podczas aplikacji, umożliwia 
wykonanie dwóch warstw powłoki malarskiej w ciągu jednego dnia roboczego i 
skrócenie czasu potrzebnego na sprzątanie poaplikacyjne. Stopień odporności na 
niektóre środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach podany jest w raporcie PILF.

Właściwości według DIN EN 13 300
Klasa ścieralności na mokro  3
Klasa zdolności krycia   2
       przy zużyciu wynoszącym                   160 - 220 ml/m2 
Stopień połysku  mat.

Dostępne kolory
Biały, kolory systemu Color Mix.

Opakowania
Biały: 5 L i 12,5 L
Bazy: 2,5 L, 5 L i 12,5 L

Zużycie
ok. 160 - 220 ml/m² (wydajność: 5 - 6m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 1,54 kg/l

Zawartość części stałych
Biały: ok. 58% wag. = ok. 36% obj.
Bazy: ok. 62% wag. = ok. 40% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Min. 5°C dla podłoża, powietrza i produktu podczas aplikacji i podczas schnięcia przy
względnej wilgotności powietrza wynoszącej max. 85%.

Czas schnięcia
Po ok. 2 - 3 godzinach można nakładać kolejne powłoki malarskie (przy temperaturze 
wynoszącej 23°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%).

Sposób aplikacji
Pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Parametry natrysku hydrodynamicznego

Ciśnienie robocze
Wielkość dyszy
Kąt natrysku

Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
Nakładając powłokę końcową – max. 5% objętościowo.
Nakładając powłokę pośrednią na podłożach o kolorach kontrastujących, o dużej lub
zmiennej chłonności – max 10% objętościowo.
W przypadku aplikacji natryskiem hydrodynamicznym – nie rozcieńczać.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ewentualnym dodatkiem
ogólnodostępnych detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, zagrzybień, 
zwapnień i środków antyadhezyjnych.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i osadów kredowych. Istniejące uszkodzenia, 
ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i w razie konieczności 
zeszlifować wypełnione miejsca.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSII, CSIII i CSIV (PII i PIII)
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych 
tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie
Nośne, zwarte, typowo chłonne tynki można malować bez wstępnego przygotowania. 
Pyliste, chłonne lub porowate tynki zagruntować produktem Alpha Barol* 
rozcieńczonym w wodzie w stosunku objętościowym 1:4. W zależności od chłonności 
podłoża można gruntować wielokrotnie metodą „mokro na mokro” aż do pełnego 
nasycenia.

Wymieszać przed 
użyciem

Kolejna warstwa
po ok. 2-3 godz.

150 - 200 bar
0,017 - 0,025” / 0,43 - 0,64 mm

40 - 80°

200 bar
0,019” / 0,48 mm

60°

Zalecane zakresy Optymalne parametry dla 
GRACO, STmax 595

Posiadane Atesty lub Raporty
z badań produktu
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Tynki gipsowe (PIV i PV)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Płyty gipsowo-kartonowe

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Uwaga: Miękkie i oszlifowane miejsca szpachlowania należy intensywnie zagruntować 
dobrze wcierając produkt w podłoże.

Beton chłonny i beton porowaty (wewn.)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Beton niechłonny (wewn.)

Gruntowanie
Alpha Primer SF*.

Cegła silikatowa (tylko cegły mrozoodporne)
Podłoże musi być wolne od odbarwień i obcych nalotów. Spoiny nie mogą być 
popękane. Muszą być suche, mocne, bez soli i wykwitów. Powłoka malarska może być 
nanoszona dopiero po 3 miesiącach od wykonania prac murarskich.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Nośne stare powłoki malarskie (matowe, słabo chłonne), nadające się do
malowania przyczepne tapety i raufazy
Można malować bez specjalnego przygotowania wstępnego.

Nośne stare powłoki malarskie (błyszczące, niechłonne)
Odtłuścić powierzchnię i zwiększyć jej szorstkość w celu poprawy przyczepności.

Gruntowanie
Alpha Primer SF.

Stare powłoki farb klejowych
Całkowicie zmyć.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Powłoka pośrednia
Na podłożach o kolorach kontrastujących, o dużej lub zmiennej chłonności – powłoka z 
Alpha Matt SF przy max. 10% obj. rozcieńczeniu wodą.

Powłoka końcowa
Równomierna powłoka z Alpha Matt SF przy max. 5% obj. rozcieńczeniu wodą.
Aby uniknąć widocznych granic na przejściach malowanych obszarów na jednej dużej 
powierzchni malarskiej, stosować łączenie tych obszarów metodą zakładek „mokro na 
mokro”.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Raport z badań PILF nr 110606-2 z dn. 06.06.2011
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO
Limit zawartości LZO (kat. A/a): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera < 1 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Matt SF.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Matt SF.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w 
karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada 
za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem 
informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie 
prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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FARBY WEWNĘTRZNE

Sikkens
Alpha Green Sil SF

Wodorozcieńczalna farba silikatowa do 
wnętrz o wysokiej zdolności dyfuzyjnej i 

optymalnej sile krycia.    

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

Do stosowania 
wewnątrz 

www.sikkens-deco.plAplikacja pędzlem /
wałkiem

Zastosowanie
Do powlekania mineralnych podłoży, takich jak tynk wapienno-cementowy, tynk 
cementowy itp. oraz do renowacji starych podłoży z farb wapiennych, silikatowych 
i mineralnych. Na organicznych podłożach, na przykład na starych dyspersyjnych 
powłokach malarskich konieczne jest wykonanie konwersyjnej warstwy gruntującej z 
produktu Alpha Primer SF* po fachowym przygotowaniu podłoża. Farba Alpha Green 
Sil SF przeznaczona jest do stosowania w budownictwie w pomieszczeniach budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej: służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, 
itp. Farba Alpha Green Sil SF nie nadaje się do stosowania na tynkach gipsowych oraz 
na podkładach z lateksowych farb dyspersyjnych i na innych organicznych powłokach 
lakierowych.

Właściwości
Farba Alpha Green Sil SF spełnia wymagania związane z rosnącym poczuciem 
odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego. Produkt nie powoduje 
naprężeń i przepuszcza parę wodną. Jest łatwy w stosowaniu i ma dobrą zdolność 
krycia. Jest rozcieńczalny w wodzie i bezwonny. W procesie sylifikacji łączy się z 
podłożem mineralnym, dzięki czemu nie tworzy powłoki. Pozostawia otwarty 
dyfuzyjnie układ malowanego podłoża i oddaje jego strukturę. Stopień odporności na 
niektóre środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach podany jest w raporcie PILF.
Współczynnik przenikania wody (ASTM E96): 705 g/m2/24h [=0,144kg/(m2*h0,5)]. 

Właściwości według DIN EN 13 300
Klasa ścieralności na mokro        3
Klasa zdolności krycia         2
         przy wydajności wynoszącej                   5 - 6 m2/l
Stopień połysku        głęboki mat.

Dostępne kolory  
Biały, z możliwością barwienia w systemie Color Mix na kolorystykę taką jak dla bazy
Alpha Supraliet W05.

Opakowania
5 L; 12,5 L

Zużycie  
ok. 170 - 200 ml/m² (wydajność: 5 - 6m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 1,65 kg/l

Zawartość części stałych
ok. 53% wag. = ok. 37% obj.
Zawartość spoiwa stałego: 6,5%.

Warunki aplikacji i schnięcia
Min. 8°C dla podłoża, powietrza i produktu podczas aplikacji i podczas schnięcia.

Czas schnięcia
Co najmniej 12 godzin między każdą warstwą (przy temperaturze wynoszącej 23°C
i przy względnej wilgotności powietrza 50%).

Sposób aplikacji
Pędzlem lub wałkiem.

Rozcieńczanie
do 10% wodą.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ewentualnym dodatkiem
ogólnodostępnych detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Nie można stosować produktu przy silnym wietrze i bezpośrednim promieniowaniu 
słonecznym. Dopóki powłoka malarska całkowicie nie wyschnie - chronić przed 
deszczem, nadmierną wilgotnością (mgłą) i mrozem. Aby uzyskać powierzchnię o 
jednolitej barwie, zalecamy wyrównanie chłonności podłoża i aplikację „mokro na 
mokro”. Ze względu na proces sylifikacji, zmiany odcienia barwy należy traktować jako 
typowe dla stosowanego produktu. Różnice w kolorach i przebarwienia nie stanowią 
wad technicznych. Aby zachować właściwości produktu nie należy mieszać farby Alpha 
Green Sil z innymi produktami do wykonywania powłok malarskich.
  
Środki bezpieczeństwa
Chronić oczy i skórę przed rozpryskami produktu. Ewentualne rozpryski produktu, które 
dostały się do oczu lub na skórę trzeba natychmiast zmyć dużą ilością wody.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża 
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, 
zagrzybień, zwapnień i środków antyadhezyjnych. W zależności od pory roku i 
warunków temperaturowych nie należy malować świeżych tynków przez co najmniej 
4 tygodnie.
Stare silikatowe i mineralne powłoki malarskie należy na całej powierzchni 
wyszczotkować i oczyścić.
Niewłaściwe podłoża: np. tworzywa sztuczne, drewno, podłoża poziome z zalegającą 
wodą, podłoża mokre.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i skredowań.
Istniejące uszkodzenia, ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem
i wyrównać.

Wymieszać przed 
użyciem

Kolejna warstwa
po min. 12 godz.

Posiadane Atesty lub Raporty
z badań produktu
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Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Zwarte tynki CS I> 1,5 N/mm2, CS II i CS III (PIc, P II i P III) o słabej i 
równomiernej chłonności, beton, istniejące powłoki wapienne i mineralne

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Green Sil SF rozcieńczonym 5 - 10% obj. wodą.

Nośne stare powłoki malarskie (NIE MINERALNE)

Gruntowanie
Alpha Primer SF*.

Nośne stare powłoki malarskie (MINERALNE)

Gruntowanie
Alpha Green Sil SF rozcieńczony wodą ok. 5 - 10% obj.

Tapety typu raufaza, z włókien szklanych itp

Gruntowanie
Alpha Green Sil SF rozcieńczony wodą ok. 5 - 10% obj .

Pośrednia i końcowa powłoka malarska
Dokładna, równomierna powłoka z farby Alpha Green Sil SF rozcieńczonej max. 10% 
obj. wodą (sąsiadujące ciągłe obszary łączyć stosując metodę mokro na mokro - 
zgodnie ze sztuką malarską).

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Raport z badań PILF nr 110607-11 z dn. 07.06.2011
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO
Limit zawartości LZO (kat. A/a): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 3 g/l.

Środki ostrożności
Zalecamy osłonięcie szyb okiennych i wszystkich innych powierzchni przed aplikacją
produktu w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Nie pić, nie jeść i nie palić
tytoniu podczas stosowania produktu.
Inne informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Green Sil SF.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Green Sil SF.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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FARBY WEWNĘTRZNE

Sikkens
Alpha SanoProtex

Antybakteryjna farba  z aktywnymi jonami 
srebra do stosowania wewnątrz.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

Do stosowania 
wewnątrz 

www.sikkens-deco.plAplikacja pędzlem, 
wałkiem, natryskiem 
hydrodynamicznym

Zastosowanie
Testowana klinicznie, antybakteryjna farba z aktywnymi jonami srebra do tynku, 
betonu, wypełnionych podłoży, tkanin z włókna szklanego, przeznaczona m.in. 
do pomieszczeń placówek służby zdrowia, w tym sal szpitalnych, certyfikowana 
przez IMSL, zapobiegająca rozwojowi szczepów bakteryjnych powodujących 
najczęstsze zakażenia szpitalne. Farba Alpha SanoProtex znajduje także 
zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej w tym placówkach 
oświatowo-wychowawczych, pomieszczeniach obiektów sportowych lub pływalni, 
restauracjach, hotelach, kuchniach, itp.

Właściwości
Produkt ma działanie antybakteryjne. Alpha SanoProtex zapobiega rozwojowi 
następujących bakterii: Staphylococcus Aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
Aeruginosa, Acinetobacter Baumannii, Enterococcus Hirae i Streptococcus pneumoniae 
(patrz oficjalne certyfikaty IMSL).
Produkt wykazuje podwyższoną aktywność antybakteryjną po zwilżeniu lub myciu. 
Produkt zachowuje aktywność antybakteryjną również po wielu cyklach zmywania. 
Przy czyszczeniu powierzchni powleczonych farbą Alpha SanoProtex następuje 
całkowite usunięcie krwi, iso-betadin i wszelkich środków dezynfekcyjnych oraz ich 
odizolowanie po zamalowaniu. Stopień odporności na niektóre środki dezynfekcyjne 
stosowane w szpitalach podany jest w raporcie PILF. Farba Alpha SanoProtex daje się 
łatwo nakładać i ma długi czas otwarcia, co ułatwia uzyskanie równomiernej powłoki. 
Jest bezwonna i szybkoschnąca.

Właściwości według DIN EN 13 300
Klasa ścieralności na mokro 1
Klasa zdolności krycia   2
        przy zużyciu wynoszącym                  140 - 210 ml/m2
Stopień połysku  mat. (ok. 7 GU/85°)

Dostępne kolory   
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania 
5 L i 12,5 L 

Zużycie  
Dla jednej warstwy ok. 80 - 100 ml/m2 (wydajność: 10 - 12,5 m2/l) w zależności od 
stanu podłoża. Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość            
ok. 1,3 - 1,4 kg/l 

Zawartość części stałych
ok. 55% wag. = ok. 33% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Min. 5°C dla podłoża, powietrza i produktu podczas aplikacji i podczas schnięcia przy
względnej wilgotności powietrza wynoszącej max. 85%.
Przy temperaturach poniżej 10°C czas schnięcia istotnie się wydłuża.

Czas schnięcia 
Po ok. 2 - 4 godzinach można nakładać kolejne powłoki malarskie
(przy temperaturze wynoszącej 23°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%).

Sposób aplikacji 
Pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Parametry natrysku hydrodynamicznego

Ciśnienie robocze 
Wielkość dyszy
Kąt natrysku
Rozcieńczenie 

Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ewentualnym dodatkiem
ogólnodostępnych detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Zasadniczo należy wykonać 2-3 powłoki malarskie przy użyciu produktu Alpha
SanoProtex.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, 
zagrzybień, zwapnień i środków antyadhezyjnych.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i osadów kredowych. Istniejące uszkodzenia, 
ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i w razie konieczności 
zeszlifować wypełnione miejsca.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Wymieszać przed 
użyciem

Kolejna warstwa
po ok. 2-4 godz.

160 - 180 bar
0,015 - 0,017” / 0,38 - 0,43 mm

50 - 60°
max. 5% obj. wodą

160 bar
0,017” / 0,43 mm

50°
–

Zalecane zakresy Optymalne parametry dla 
GRACO, STmax 595

Posiadane Atesty lub Raporty
z badań produktu
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Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSII, CSIII i CSIV (PII i PIII)
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych 
tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie
Nośne, zwarte, typowo chłonne tynki można malować bez wstępnego przygotowania.
Pyliste, chłonne lub porowate tynki zagruntować produktem Alpha Barol* 
rozcieńczonym w wodzie w stosunku objętościowym 1:4. W zależności od chłonności 
podłoża można gruntować wielokrotnie metodą „mokro na mokro” aż do pełnego 
nasycenia.

Tynki gipsowe (PIV i PV)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Płyty gipsowo-kartonowe

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.
Uwaga: Miękkie i oszlifowane miejsca szpachlowania należy intensywnie zagruntować 
dobrze wcierając produkt w podłoże.

Beton chłonny i beton porowaty (wewn.)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Beton niechłonny (wewn.)

Gruntowanie
Alpha Primer SF*.

Cegła silikatowa (tylko cegły mrozoodporne)
Podłoże musi być wolne od odbarwień i obcych nalotów. Spoiny nie mogą być 
popękane. Muszą być suche, mocne, bez soli i wykwitów. Powłoka malarska może być 
nanoszona dopiero po 3 miesiącach od wykonania prac murarskich.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Nośne stare powłoki malarskie (błyszczące, niechłonne)
Odtłuścić powierzchnię i zwiększyć jej szorstkość w celu poprawy przyczepności.

Stare powłoki farb klejowych
Całkowicie zmyć.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Powłoka pośrednia
Z uwagi na charakter produktu, zawsze należy nanieść powłokę pośrednią z Alpha 
SanoProtex.
Na podłożach o kolorach kontrastujących, o dużej lub zmiennej chłonności - należy 
nanieść dodatkową powłokę pośrednią z Alpha SanoProtex.

Powłoka końcowa
Równomierna powłoka z Alpha SanoProtex.
Aby uniknąć widocznych granic na przejściach malowanych obszarów na jednej dużej 
powierzchni malarskiej, stosować łączenie tych obszarów metodą zakładek „mokro na 
mokro”.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Raport z badań IMSL nr IMSL2009/4/009.2B z dn. 11.11.2009
Raport z badań ISEGA nr 34654 U 12 z dn. 30.11.2012
Raport z badań PILF nr 091022-1 z dn. 22.10.2009
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO
Limit zawartości LZO (kat. A/a): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 10 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha SanoProtex.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 2 lata.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha SanoProtex.

Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w 
karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada 
za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem 
informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie 
prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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Sikkens
Wapex 660

Dwuskładnikowy, epoksydowy materiał 
powłokowy do posadzek i ścian

wewnątrz obiektów budowlanych.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

www.sikkens-deco.plChronić przed 
mrozem w czasie 

transportu i 
składowania

Aplikacja
 pędzlem / wałkiem

Do stosowania 
wewnątrz 

Zastosowanie
Powierzchnie poziome (ruch pieszy i kołowy) oraz pionowe, wewnątrz obiektów 
budowlanych. Pomieszczenia użytkowe o normalnym i wysokim obciążeniu w obszarze 
prywatnym.
Przykłady obiektów:
Podłogi w domowych pomieszczeniach technicznych, takich jak pomieszczenia 
energetyczne, wentylacyjne, pralnie, kuchnie, pomieszczenia hobbistyczne, garaże 
(tylko dla pojazdów ogumionych).

Do obciążonych i łatwych w czyszczeniu wewnętrznych powierzchni na tynkach 
wapienno-cementowych, tynkach cementowych, tynkach gipsowych, budowlanych 
płytach gipsowo-kartonowych, na betonie, tkaninie z włókna szklanego i na nośnych 
dwuskładnikowych starych powłokach malarskich.
Przykłady obiektów: ściany korytarzy hotelowych, ściany szpitali i przychodni 
lekarskich, również w obszarze pracowni rentgenowskich i innych pomieszczeń 
narażonych na promieniowanie radioaktywne, ściany wykonane w włókna szklanego, 
ściany w sanitariatach i w innych pomieszczeniach wilgotnych, np. w myjniach 
samochodowych, itp.

UWAGA:
Produkt jest przeznaczony do stosowania tylko przez wyspecjalizowanych
wykonawców.

Właściwości
Produkt rozcieńczalny w wodzie, bezwonny. Wysoka odporność na ścieranie. Łatwe 
czyszczenie. Wykazuje dobre właściwości odkażające po ekspozycji na cez i kobalt, 
potwierdzone świadectwem badania niemieckiego Krajowego Instytutu Badania 
i Kontroli Materiałów (BAM) na zdolność do dekontaminacji (dekontaminacja 
napromieniowanych powierzchni według DIN 25 415 część 1/ ISO 8690), nr 1.4/0342
z dnia 23.10.97.
Wysoka odporność na działanie wody i typowych środków czyszczących. Podwyższona 
odporność na działanie środków chemicznych, takich jak: 10% roztwory kwasów i 
zasad, oleje i smary, benzyna i olej napędowy. Przy silniejszym działaniu środków 
chemicznych możliwe są ograniczenia w kolorystyce. W razie wątpliwości należy 
zwrócić się o poradę.

Właściwości według DIN EN 13 300
Klasa ścieralności na mokro         1
Stopień połysku          ok. 45 GU/60°; połysk satynowy
Współczynnik przenikania pary wodnej         V3 mały (Sd ok. 7m dla warstwy
           suchej 175µm; wg EN ISO 7783-2)
Wsp. oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej     µH2O ok. 40.000; wg EN ISO 7783
Przepuszczalność wody          W3 mała (wg EN 1062-3)
Odporność na ścieranie          70±10 mg/1000 cykli/1kg obciążenia;
           CS17; (Taber Abraser DIN EN ISO 5470-1)

Odporność chemiczna powłoki wg UNI EN ISO 2812-1 (Metoda 2)
Rodzaj środka chemicznego    Wapex 660
Kwas solny – roztwór 30% w H2O
Kwas azotowy – roztwór 10% w H2O
Kwas siarkowy – roztwór 30% w H2O
Kwas octowy – roztwór 30% w H2O
Aceton
Alkohol etylowy (spirytus) 94%
Amoniak - roztwór 15% w H2O
Zasada sodowa (NaOH) – roztwór 50% w H2O
Wybielacz (<5% chloru) rozcieńczony 1:50 w H2O
Olej mineralny
Benzyna bezołowiowa
Olej napędowy
Sól kuchenna (NaCl) – roztwór 20% w H2O
Woda

Olej roślinny
Mleko UHT
Sos pomidorowy
Sok z cytryny
Coca-Cola
Czerwone wino
3%-owa woda utleniona
Farba do włosów

Skala interpretacji wyników:
0 – całkowita degradacja powłoki
1 – spękania/pęcherze/pęcznienie próbki; zmiękczenie i częściowe odspajanie się
powłoki
2 – zmiękczenie, punktowe wżery, łuszczenie się, niewielkie spęcznienia
3 – spadek połysku, zmiana koloru, zmniejszenie odporności mechanicznej powłoki
4 – brak zmian w powłoce
Uwagi:
a) Wszystkie środki chemiczne rozcieńczano wodą destylowaną
b) Wyniki odnoszą się do nieprzerwanego kontaktu z agresywnym środkiem przez 7 
dni.
c) Wcześniejsze usunięcie środka agresywnego zmniejsza ryzyko degradacji powłoki 
oraz może wydłużyć okres jej trwałości.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix oraz bezbarwny.
Na powłokę w kolorze z palety barw ACC o stopniu jasności <55 należy nanieść
dodatkową warstwę bezbarwnego materiału powłokowego Wapex 660.

Opakowania
1 litrowy zestaw: składnik A = 0,8 l + składnik B = 0,2 l
5 litrowy zestaw: składnik A = 4 l + składnik B = 1 l
Składniki A i B dostarczane są w prawidłowych do użycia proporcjach.

Sposób przygotowania mieszaniny
Zasadniczo produkty dwuskładnikowe nie mogą być mieszane ręcznie.
Przy maszynowym mieszaniu obydwu składników trzeba najpierw dodać całkowicie 
składnik B do składnika A. Aby uzyskać jednolitą konsystencję i dobre ujednolicenie 
należy mieszać obydwa składniki mieszadłem wolnoobrotowym o odpowiedniej mocy 
z prędkością około 300 obrotów na minutę przez co najmniej 2 minuty. Należy zwrócić 
uwagę na to, aby mieszanie następowało również w obszarach bocznych i dennych 
naczynia. Nie należy wprowadzać powietrza do mieszanego produktu. Podczas 
mieszania temperatura obydwu składników powinna wynosić od 15°C do 20°C.
Po wymieszaniu należy przełożyć produkt do drugiego naczynia i ponownie wymieszać 
go maszynowo przez krótki czas.

Zużycie
Na posadzkach:
ok. 125 - 165 ml/m2 (wydajność: 6 - 8 m2/l) na jedną warstwę suchą
o grubości 60 - 80 µm
Na ścianach:
ok. 100 - 125 ml/m2 (8 - 10 m2/l) na jedną warstwę suchą o grubości ok. 50 - 60 µm.
Podane zużycia zależą od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 1,2 - 1,4 kg/l

Warunki aplikacji i schnięcia
Co najmniej +10°C, max +30°C dla podłoża, powietrza i produktu podczas aplikacji i
schnięcia. Temperatura podłoża musi być o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Pyłosuchość: 3 h
Chodzenie: po 24 h

Obciążanie: 
po 7 dniach

Kolejna warstwa
po 16 godz. i przed 

72 godz.

Wymieszać
przed użyciem

1/2
1/2
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FARBY WEWNĘTRZNE

Posiadane Atesty lub Raporty
z badań produktu
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Czas obróbki
Przy 20°C około 90minut.
Przy 30°C około 45 minut.
Po upływie dopuszczalnego czasu użytkowania materiał ulega stężeniu.

Czas schnięcia
w warunkach normalnych wg DIN 50014 (23°C/50% wilgotność względna 
powietrza)
Pyłosuchość po ok. 3 godzinach.
Możliwość nakładania kolejnych warstw: po min. 16 godzinach i maksymalnie przed
upływem 72 godzin.
Możliwość chodzenia po około 24 godzinach.
Możliwość obciążania po ok. 7 dniach.

Sposób aplikacji
Produkt nanosić pędzlem lub wałkiem (max. 10% rozcieńczenie wodą).

Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą. Dodatkowo środkiem czyszczącym
Wapex 509*.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.
Patrz również odpowiednie zakresy normy PN EN 1504, VOB, część C, DIN 18363,
(ustęp 3; Prace malarskie i lakiernicze, VOB, część C, DIN 18349, (ATV).
Prace związane z utrzymaniem obiektów betonowych i VOB DIN 18353, (ATV) Jastrychy.
Przy stosowaniu produktu trzeba zapewnić wystarczającą wentylację miejsca pracy.
W przypadku niewystarczającej wentylacji należy stosować maski chroniące drogi 
oddechowe. Noszenie okularów ochronnych jest obowiązkowe. Zalecane jest noszenie 
rękawic ochronnych, odpornych na działanie rozpuszczalników. Wapex 660 nie nadaje 
się do powlekania bardzo obciążonych powierzchni przemysłowych (np. podłóg w 
zakładach przemysłowych). Przy poziomych powierzchniach podłogowych i parapetach 
trzeba zapewnić odpowiedni spadek i właściwe uszczelnienie dylatacji, które nie mogą 
wystawać ponad nałożoną warstwę produktu.
Należy sprawdzić wytrzymałość powierzchni betonowych i ich przydatność do 
przewidywanych obciążeń. Przy odpryskach betonu, rysach powstałych na skutek 
korozji zbrojenia, głębokich rysach i przy podejrzeniu konieczności zbadania podłoża, 
konieczne jest przeprowadzenie badań diagnostycznych i w razie potrzeby prac 
naprawczych betonu. Podłoża betonowe muszą odpowiadać co najmniej klasie jakości 
B25 według DIN 1045. Minimalna przyczepność podłoża musi wynosić 1,5 N/mm2.
Dylatacje oraz inne łączenia, np.: okien, drzwi i parapetów należy wypełnić 
odpowiednim, elastycznym materiałem uszczelniającym odpowiednio do normy
DIN 18540.
Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche, wolne od wykwitów, pleśni, zagrzybień, 
zwapnień i środków antyadhezyjnych.
Nie dopuszczać do wzrostu wilgotności podłoża. Uszkodzone wypełnienia szczelin 
dylatacyjnych należy wymienić. Wymagania dotyczące rozwinięcia podłoża – zgodnie 
z DIN 18202.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoże na przykład strumieniem wody lub pary wodnej z sadzy, osadów 
kredowych i innych zanieczyszczeń. Przygotować nienośne i nie chłonne podłoża 
poprzez śrutowanie lub inną odpowiednią metodą. Należy zwiększyć szorstkość 
starych nośnych warstw dwuskładnikowych. Naprawa ubytków, dziur i uszkodzeń 
odpowiednim środkiem wypełniającym (na przykład Wapex 139*). Do wykonania faset 
i spadków można stosować Wapex 139*. Wymagania dotyczące rozwinięcia podłoża 
-zgodnie z DIN 18202.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 

pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

1. POWIERZCHNIE PIONOWE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSII, CSIII i CSIV
(PII i PIII), oraz tynki gipsowe (PIV i PV)

Gruntowanie
Chłonne podłoża lekko zwilżyć. Na wilgotne podłoże nałożyć warstwę gruntującą
wykonaną z produktu Wapex 660 rozcieńczonego ok. 10% wody.

Powłoka pośrednia i końcowa
Wapex 660.

Tkaniny z włókna szklanego i nośne dwuskładnikowe stare powłoki 
malarskie

Gruntowanie
Wapex 660 rozcieńczony ok. 5 - 8% wodą.
Świeżo naklejona tkanina z włókna szklanego musi schnąć co najmniej 12 godzin
przed nałożeniem warstwy gruntującej.
Przy nieznanym rodzaju starej 2-składnikowej powłoki malarskiej zaleca się wykonanie 
wymalowania próbnego.

Powłoka pośrednia i końcowa
Wapex 660.

2. POWIERZCHNIE POZIOME WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Wewnętrzne posadzki betonowe i jastrych cementowy (ZE12 – ZE65 )
Podłoże nie może być uszkodzone, a w szczególności - popękane.
Maksymalna wilgotność betonu: 4% wag.
Maksymalna wilgotność jastrychu cementowego: 5% wag.

Prywatne pomieszczenia użytkowe narażone na normalne obciążenia

Gruntowanie
Chłonne podłoża lekko zwilżyć. Na wilgotne podłoże nałożyć warstwę gruntującą 
wykonaną z produktu Wapex 660 rozcieńczonego ok. 10% wody.

Powłoka pośrednia i końcowa
Wapex 660. W razie potrzeby można rozcieńczyć produkt dodatkiem ok. 5% wody.

Efekt dekoracyjny
Po posypaniu warstwy pośredniej płatkami Wapex 529 Multicolorflocken (zużycie ok. 
40 ml/m2 wzgl. 25g/m2 netto), należy nałożyć bezbarwny Wapex 660 jako warstwę 
końcową.

Prywatne pomieszczenia użytkowe narażone na duże obciążenia i posadzki 
garaży

Gruntowanie
Chłonne podłoża lekko zwilżyć. Na wilgotne podłoże nałożyć warstwę gruntującą 
wykonaną z produktu Wapex 660 rozcieńczonego ok. 10% wody.
Przy rysach powierzchniowych < 0,3 mm:
Szpachlowanie gruntujące produktem Wapex 551 Primer* i piaskiem kwarcowym 
Wapex 505 Sand* (zmieszanymi w proporcji objętościowej 1:1).

Powłoka pośrednia
Wapex 660 rozcieńczony ok. 5% wodą. W przypadku konieczności zapewnienia
zdolności antypoślizgowej klasy R9/R10, całą powierzchnię powłoki pośredniej
posypać piaskiem Wapex 505 Sand*. W przypadku konieczności zapewnienia
zdolności antypoślizgowej klasy R11/R12, całą powierzchnia powłoki pośredniej
posypać piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm. Uzyskanie klasy R13 – na zapytanie.

Powłoka końcowa
Wapex 660.

Efekt dekoracyjny
Po posypaniu warstwy pośredniej płatkami Wapex 529 Multicolorflocken (zużycie 
ok. 40 ml/m2 wzgl. 25g/m2 netto), należy nałożyć 2 warstwy końcowe bezbarwnego 
Wapex 660.

Wskazówka
Na powłoki wykonane z Wapex 660 można nakładać również Wapex 648* (bez Wapex 
ColorFlakes). Warstwa nakładana na ściany powinna mieć grubość wynoszącą ok. 100 
µm, zaś warstwa nakładana na podłogi powinna mieć grubość wynoszącą ok. 175 µm. 
Wymienione systemy powłok malarskich i podłoża należy traktować jako możliwe 
przykłady. Ze względu na różnorodność i mnogość uwarunkowań praktycznych 
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatności produktów do przewidywanych 
zastosowań.
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  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Składnik A

Zawiera składniki epoksydowe. Zapoznaj sie z instrukcją dostarczoną przez 
producenta. Zawiera żywicę epoksydową (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700), 
tetraetylenopentaminę, eter glicydowy polimeru fenolowo-formaldehydowego.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
S2 Chronić przed dziećmi.
S24 Unikać zanieczyszczenia skory.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji.
S39 Nosić okulary lub ochronę twarzy.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę.

Składnik B

Zawiera produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną; żywica epoksydowa (średnia 
masa cząsteczkowa ≤ 700), eter glicydowy polimeru fenolowo- formaldehydowego, 
pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)metylowe] oksiranu.
Zawiera składniki epoksydowe.
Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta..

R36/38 Działa drażniąco na oczy i skorę.
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skorą.
R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące 
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
S2 Chronić przed dziećmi.
S23 Nie wdychać pary ani aerozolu.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skory i oczu.
S29/56 Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć
na składowisko odpadow niebezpiecznych.
S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę.
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Raport z badań BAM nr 1.4/0848 z dn. 29.06.2005
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO
Limit zawartości LZO (kat. A/j): 140 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 10 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Wapex 660.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.
Materiał z napoczętego opakowania trzeba zużyć w ciągu 4 tygodni.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Wapex 660.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w 
karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada 
za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem 
informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie 
prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa 

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.

Xi
Produkt drażniący

Xi
Produkt drażniący

N
Produkt niebezpieczny

dla środowiska



Sikkens
Wapex 551*

Dwuskładnikowy, epoksydowy materiał 
podkładowy i naprawczy do posadzek 

wewnętrznych i zewnętrznych.

www.sikkens-deco.pl

PZH
Chronić przed 

mrozem w czasie 
transportu i 
składowania

Aplikacja
 pędzlem / wałkiem

Do stosowania 
wewnątrz 

i na zewnątrz

Aplikacja
pacą lub raklą 
wygładzającą

Zastosowanie
Do posadzek (wewnątrz i na zewnątrz):
Jako warstwa gruntująca do związanych cementem powierzchni podłogowych (beton i 
jastrych cementowy) oraz do chłonnych wykładzin ceramicznych;
Jako szpachla podkładowa i zaprawa powierzchniowa.
Przykłady zastosowania: posadzki w domowych pomieszczeniach technicznych, halach 
magazynowych, garażach, na balkonach i tarasach.

UWAGA:
Produkt jest przeznaczony do stosowania tylko przez wyspecjalizowanych 
wykonawców.

Właściwości
Produkt odporny na działanie zasad.
Produkt odporny na działanie wody.
Doskonała przyczepność.
Niska zawartość rozpuszczalników.

Stopień połysku
połysk

Dostępne kolory   
bezbarwny

Opakowania 
1 litrowy zestaw: składnik A = 0,67 l + składnik B = 0,33 l
5 litrowy zestaw: składnik A = 3,35 l + składnik B = 1,65 l
10 litrowy zestaw: składnik A = 6,7l + składnik B = 3,3l
Składniki A i B dostarczane są w prawidłowych do użycia proporcjach.

Sposób przygotowania mieszaniny:
Zasadniczo produkty dwuskładnikowe nie mogą być mieszane ręcznie.
Przy maszynowym mieszaniu obydwu składników trzeba najpierw dodać całkowicie
składnik B do składnika A.
Aby uzyskać jednolitą konsystencję i dobre ujednolicenie należy mieszać obydwa 
składniki mieszadłem wolnoobrotowym o odpowiedniej mocy z prędkością około 
300 obrotów na minutę przez co najmniej 2 minuty. Należy zwrócić uwagę na to, aby 
mieszanie następowało również w obszarach bocznych i dennych naczynia. Nie należy 
wprowadzać powietrza do mieszanego produktu. Podczas mieszania temperatura 
obydwu składników powinna wynosić od 15°C do 20°C.
Po wymieszaniu należy przełożyć produkt do drugiego naczynia i ponownie wymieszać 
go maszynowo przez krótki czas.

Zużycie  
Ok. 200 - 400 ml/m2 (wydajność: 2,5 - 5 m2/l) zależnie od struktury i stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 1,1 kg/l 

Warunki aplikacji i schnięcia
Co najmniej +10°C, max +30°C dla podłoża, powietrza i produktu podczas aplikacji i
schnięcia. Temperatura podłoża musi być o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
Maksymalna względna wilgotność powietrza 85%. Podczas schnięcia trzeba chronić
powłokę przed bezpośrednim działaniem wilgoci.

Czas obróbki
Przy 10°C około 40 minut.
Przy 20°C około 20minut.
Przy 30°C około 10 minut.
Po upływie dopuszczalnego czasu użytkowania materiał ulega stężeniu.

* Produkt dostępny w ofercie do wyczerpania zapasów

Czas schnięcia
w warunkach normalnych wg DIN 50014
(23°C/50% wilgotność względna powietrza) 
Możliwość nakładania kolejnych warstw najwcześniej po upływie około 16 godzin
i najpóźniej przed upływem około 72 godzin. Jeżeli najpóźniej przed upływem około
72 godzin nie zostanie użyty ponownie produkt gruntujący Wapex 551, to trzeba 
posypać świeżą powierzchnię piaskiem kwarcowym Wapex 505*.

Sposób aplikacji 
Jako warstwa gruntująca: aplikacja pędzlem lub wałkiem.
Jako szpachla podkładowa i zaprawa powierzchniowa: wylewanie w wielu miejscach 
i rozprowadzanie pacą lub raklą wygładzającą. Zaprawę powierzchniową należy 
odpowietrzyć wałkiem z kolcami.

Rozcieńczanie
Nie rozcieńczać. 

Czyszczenie narzędzi 
Narzędzia natychmiast po użyciu myć środkiem czyszczącym Wapex 509* lub innym
środkiem do czyszczenia narzędzi z rozpuszczalnikowych produktów epoksydowych
lub poliuretanowych.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Patrz również odpowiednie zakresy normy PN EN 1504, VOB, część C, DIN 18363,
(ustęp 3; Prace malarskie i lakiernicze, VOB, część C, DIN 18349, (ATV). Prace związane z 
utrzymaniem obiektów betonowych i VOB DIN 18353, (ATV) Jastrychy.

Przy stosowaniu produktu trzeba zapewnić wystarczającą wentylację miejsca pracy. 
W przypadku niewystarczającej wentylacji należy stosować maski chroniące drogi 
oddechowe. Noszenie okularów ochronnych jest obowiązkowe. Zalecane jest noszenie 
rękawic ochronnych, odpornych na działanie rozpuszczalników. Przy poziomych 
powierzchniach podłogowych i parapetach trzeba zapewnić odpowiedni spadek i 
właściwe uszczelnienie dylatacji, które nie mogą wystawać ponad nałożoną warstwę 
produktu.
Należy sprawdzić wytrzymałość powierzchni betonowych i ich przydatność do 
przewidywanych obciążeń. Przy odpryskach betonu, rysach powstałych na skutek 
korozji zbrojenia, głębokich rysach i przy podejrzeniu konieczności zbadania podłoża, 
konieczne jest przeprowadzenie badań diagnostycznych i w razie potrzeby prac 
naprawczych betonu. Podłoża betonowe muszą odpowiadać co najmniej klasie
jakości B25 według DIN 1045. Minimalna przyczepność podłoża musi wynosić
1,5 N/mm2. Dylatacje oraz inne łączenia, np.: okien, drzwi i parapetów należy wypełnić 
odpowiednim, elastycznym materiałem uszczelniającym odpowiednio do normy
DIN 18540.

Dalsza obróbka/usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Przechowywać
w suchym i chłodnym 

miejscu
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Wymieszać
przed użyciem

Kolejna warstwa
po 16 godz. i przed 

72 godz.

FARBY WEWNĘTRZNE
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Podłoża i ich gruntowanie
 
Ogólne wymagania dotyczące podłoża 
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche, wolne od wykwitów, pleśni, zagrzybień, 
zwapnień i środków antyadhezyjnych.
Nie dopuszczać do wzrostu wilgotności podłoża. Uszkodzone wypełnienia szczelin 
dylatacyjnych należy wymienić.
Wymagania dotyczące rozwinięcia podłoża – zgodnie z DIN 18202.

Ogólne przygotowanie podłoża 
Oczyścić podłoże na przykład strumieniem wody lub pary wodnej z sadzy, osadów 
kredowych i innych zanieczyszczeń. Przygotować nienośne i nie chłonne podłoża 
poprzez śrutowanie lub inną odpowiednią metodą. Naprawa ubytków, dziur i 
uszkodzeń odpowiednim środkiem wypełniającym.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Posadzki betonowe i jastrych cementowy (ZE12 –ZE65)
Maksymalna wilgotność betonu: 4% wag.
Maksymalna wilgotność jastrychu cementowego: 5% wag.

Gruntowanie

Podłoża nieuszkodzone
Warstwę gruntującą wykonać z Wapex 551 (zużycie 200 - 400 ml/m2) i posypać świeżą 
powierzchnię piaskiem kwarcowym Wapex 505* (uziarnienie 0,2 - 0,5 mm) zużywając 
ok. 212 - 400 ml/m2 względnie 350 - 660 g/m2 (zużycie netto przy posypaniu piaskiem 
całej powierzchni).

Podłoża porowate, z rysami lub z większymi ubytkami
Gruntowanie jako szpachlowanie rys lub jako szpachlowanie powierzchniowe 
(w zależności od szorstkości podłoża, głębokości porów, większych ubytków i rys 
przeprowadzić przy użyciu mieszaniny podkładu Wapex 551 i piasku kwarcowego 
Wapex 505* (uziarnienie 0,2–0,5 mm), zmieszanych w proporcji objętościowej 2:1. 
Jeżeli zostanie przy tym uzyskana gładka powierzchnia, to w ciągu następnych 72 
godzin trzeba wykonać kolejną warstwę systemu (jeżeli w ciągu tego czasu nie jest to 
możliwe, to trzeba posypać świeżą powierzchnię piaskiem kwarcowym Wapex 505*).
Po wystarczającym wyschnięciu powłoki, należy usunąć pozostały luźny piasek.
Pojedyncze duże uszkodzenia betonu i pęknięcia > 3 mm gruntować przy użyciu 
podkładu Wapex 551. Na świeżą powłokę zwiększającą przyczepność nakładać 
mieszaninę podkładu Wapex 551 i piasku kwarcowego Wapex 505* (uziarnienie
0,2–0,5 mm) w stosunku objętościowym 1:6.

Chłonne powłoki ceramiczne

Gruntowanie
Szpachlowanie gruntujące przeprowadzić przy użyciu mieszaniny podkładu Wapex 551 
i piasku kwarcowego Wapex 505* (uziarnienie 0,2 - 0,5mm), zmieszanych w proporcji 
objętościowej 2:1. Powłoka pośrednia musi zostać nałożona w ciągu kolejnych 72 
godzin. Po wystarczającym wyschnięciu powłoki, należy usunąć pozostały luźny piasek.

Nośne stare powłoki malarskie (nieuszkodzone)
Przy nieznanym rodzaju starej powłoki malarskiej zaleca się wykonanie powłoki 
próbnej. Oczyścić stare powłoki, przeszlifować je lub zmatowić przez piaskowanie.

Gruntowanie
Wykonać warstwę gruntującą produktem Wapex 660. Powłoka pośrednia musi zostać 
nałożona w ciągu kolejnych 72godzin.

Stosowanie zaprawy naprawczej
Uszkodzone miejsca na związanych cementem podłożach zagruntować produktem 
Wapex 551. Na tak zagruntowane podłoże nanieść w ciągu 72 godzin zaprawę 
naprawczą, będącą mieszaniną Wapex 551 i piasku kwarcowego Wapex 505* 
(uziarnienie 0,2 - 0,5 mm) w stosunku objętościowym ok. 1:3.

Powłoka pośrednia i końcowa
W zależności od stopnia obciążenia powierzchni, kolejna warstwa może być wykonana 
produktami: Wapex Flex BC*, 632*, 660*, 690*.
Szczegółowe informacje są podane w odpowiednich kartach technicznych produktów.

Wskazówka:
Wymienione systemy powłok malarskich i podłoża należy traktować jako możliwe 
przykłady. Ze względu na różnorodność i mnogość uwarunkowań praktycznych 
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatności produktów do przewidywanych 
zastosowań.

Wykonanie szpachli gruntującej
Wapex 551 i piasek kwarcowy Wapex 505* o uziarnieniu 0,2 - 0,5 mm, zmieszane w 
stosunku objętościowym 1:1.
Zużycie na 1 m2: ok. 500 ml Wapex 551 i ok. 500 ml Wapex 505*.

Wykonanie szpachli zalewowej
Wapex 551 i piasek kwarcowy Wapex 505* o uziarnieniu 0,2 - 0,5 mm, zmieszane w
stosunku objętościowym 2:1.
Zużycie na 1 m2: ok. 400 ml Wapex 551 i ok. 200 ml Wapex 505*.

Wykonanie zaprawy naprawczej
Wapex 551 i piasek kwarcowy Wapex 505* o uziarnieniu 0,2 - 0,5 mm, zmieszane w
stosunku objętościowym 1:3, a dla pojedynczych pęknięć >3mm – w stosunku 1:6.
Aby uzyskać przyczepność, zaprawę naprawczą nanosić w ciągu 72 godzin na podłoże 
uprzednio zagruntowane Wapex 551.

Wykonanie warstwy gruntującej na posadzkach
Świeżo naniesiony Wapex 551, nakładany w ilości 200 - 400 ml/m2, równomiernie
posypać piaskiem kwarcowym Wapex 505* o uziarnieniu 0,2 - 0,5 mm w ilości ok.
212 - 400 ml/m2 lub 350 - 660 g/m2.
Do posypania nasycającego świeżej warstwy produktu Wapex 551 potrzeba
ok. 400 ml/m2 netto, wzgl. 660 g/m2 netto produktu Wapex 505*. 

   Zdrowie i Bezpieczeństwo

Składnik A

Zawiera produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną; żywica epoksydowa (średnia 
masa cząsteczkowa ≤700), 1,6-bis(2,3-epoksypropoksy)heksan.
Zawiera składniki epoksydowe.
Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.
R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
S2 Chronić przed dziećmi.
S23 Nie wdychać pary ani aerozolu.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S29/56 Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na 
składowisko odpadów niebezpiecznych.
S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę.
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności

Xi
Produkt drażniący

N
Produkt niebezpieczny

dla środowiska
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Składnik B

Zawiera m-fenylenobis metyloaminę, 3-cykloheksyloaminopropyloaminę, 1,6- 
diaminotrimetyloheksan, ekstrakt sosny.
R20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R35 Powoduje poważne oparzenia.
R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe.
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące 
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S23 Nie wdychać pary ani aerozolu.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza.
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji.
S36/37/39- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne
i okulary lub ochronę twarzy.
S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady
lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty: 
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO
Limit zawartości LZO (kat. A/j): 500 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 30 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Wapex 551.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Wapex 551.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w 
karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada 
za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem 
informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie 
prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.

C
Produkt żrący
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FARBY WEWNĘTRZNE

Sikkens
Alpha Elegance

Półtransparentna lazura na bazie kopolimeru 
akrylu do aranżacji efektem dekoracyjnym 

ścian wewnątrz pomieszczeń.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

Do stosowania 
wewnątrz 

www.sikkens-deco.plAplikacja wałkiem
i narzędziami do

tworzenia efektów

Zastosowanie
Produkt Alpha Elegance przeznaczony jest do tworzenia różnego rodzaju atrakcyjnych, 
dekoracyjnych efektów: lazury, przecierania, łamania kolorów, smug, nakrapiania 
oraz innych, zależnie od fantazji i użytych akcesoriów. Alpha Elegance stosuje 
się na istniejące powłoki malarskie wykonane za pomocą farb Alpha Latex Satin 
SF* lub Alphacron Satin SF* lub innych dostępnych na rynku powłok ściennych w 
wykończeniu satynowym. Możliwe jest również stosowanie preparatu Alpha Elegance 
na odpowiednio przygotowane tynki strukturalne lub masy dekoracyjne. Na tapetach 
strukturalnych zaleca się malowanie wstępne Alpha Latex Satin SF* lub Alphacron 
Satin SF*.

Właściwości
Wodorozcieńczalna, półprzezroczysta lazura do wykonywania efektów specjalnych 
na podłożach wewnątrz pomieszczeń. Preparat Alpha Elegance nanosi się wałkiem z 
krótkim włosiem. Następnie natychmiast po naniesieniu lazurę należy przecierać lub 
tapować gąbką, irchą lub innymi akcesoriami służącymi do wykonywania efektów 
dekoracyjnych – w zależności od zamierzonego do uzyskania efektu. Uzyskana 
powłoka jest odporna na szorowanie oraz mycie większością typowych środków 
czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych, nie zmydla się i jest 
niepalna.

Właściwości według DIN EN 13 300
Klasa ścieralności na mokro 1
Klasa zdolności krycia  4 (farba transparentna)
    przy zużyciu wynoszącym 100 - 150 ml/m2

Stopień połysku  ok. 1 GU / 85°, głęboki mat.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix (48 kolorów z karty Alpha Elegance oraz wiele innych).

Opakowania
Bazy: 2,5 L

Zużycie
100 - 150 ml/m² (wydajność: 7 - 10 m²/l) w zależność od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 1,00kg/l

Zawartość części stałych
ok. 25% wag. = ok. 25% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 8 - 30°C, względna wilgotność powietrza: max. 85%

Czas schnięcia
w warunkach normalnych 23°C/50% wilg. wzgl. wg DIN 50014
Pyłosuchość: po ok. 1 godzinie,
Po 4 - 6 godzinach można nakładać kolejne powłoki malarskie.
Dla niższych temperatur oraz wyższej wilgotności powietrza, należy oczekiwać 
wydłużenia czasów schnięcia

Sposób aplikacji
Wałkiem z krótkim włosiem; po nałożeniu niezwłocznie przystąpić do wykonywania 
efektów specjalnych za pomocą stosownych narzędzi.

Rozcieńczanie
Produkt nie wymaga rozcieńczania.

Czyszczenie narzędzi
Natychmiast po użyciu wodą z ewentualnym dodatkiem ogólnodostępnych
detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być zawsze dostosowane 
do obiektu, to znaczy muszą odpowiadać stanowi obiektu i jego wymaganiom.
Wymienione powłoki malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady.
Ze względu na mnogość uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe 
sprawdzenie ich przydatności do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie itp. może powodować 
powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić tylko 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, 
zagrzybień, zwapnień i środków antyadhezyjnych.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i skredowań. Istniejące uszkodzenia, 
ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i w razie konieczności 
zeszlifować wypełnione miejsca.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby. Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu 
stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest 
terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSII, CSIII i CSIV (PII i PIII)
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować
świeżych tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym wodą w stosunku objętościowym 
1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie metodą 
„mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Tynki gipsowe (P IV i P V)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym wodą w stosunku objętościowym 
1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie metodą 
„mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Płyty gipsowo-kartonowe

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym wodą w stosunku objętościowym 
1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie metodą 
„mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Uwaga: Miękkie i oszlifowane miejsca szpachlowania należy intensywnie zagruntować 
dobrze wcierając produkt w podłoże.

Wymieszać przed 
użyciem

Pyłosuchość: 1h,
Kolejna warstwa po

ok. 4-6 godz

PZH
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Beton chłonny i beton porowaty (wewn.)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym wodą w stosunku objętościowym 
1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie metodą „mokro 
na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Beton niechłonny (wewn.)

Gruntowanie
Preparatem Alpha Primer SF*.

Nośne stare powłoki malarskie (matowe, słabo chłonne), nadające się do 
malowania przyczepne tapety i raufazy
Zalecaną powłokę pośrednią można malować bez specjalnego przygotowania 
wstępnego.

Nośne stare powłoki malarskie (błyszczące, niechłonne)
Odtłuścić powierzchnię i zwiększyć jej szorstkość w celu poprawy przyczepności.

Gruntowanie
Preparatem Alpha Primer SF*.

Stare powłoki farb klejowych
Całkowicie zmyć.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym wodą w stosunku objętościowym 
1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie metodą „mokro 
na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Powłoka pośrednia
Produktami Alpha Latex Satin SF* lub Alphacron Satin SF* w żądanym odcieniu. 
Możliwe jest również zastosowanie powłoki pośredniej z innych produktów w 
wykończeniu satynowym do wymalowań wewnętrznych.
Dla uzyskania strukturalnego efektu dekoracyjnego warstwę pośrednią należy wykonać 
preparatem Fondo Alpha Eleganece* lub innymi masami dekoracyjnymi o żądanej 
strukturze powierzchni.

Powłoka dekoracyjna
2 warstwy preparatem Alpha Elegance.
Możliwe jest również stosowanie Alpha Elegance w kilku warstwach (w jednym lub 
różnych kolorach) w zależności od założonego efektu dekoracyjnego.

Możliwe efekty dekoracyjne
Specjalne efekty dekoracyjne należy wykonywać niezwłocznie po naniesieniu produktu 
Alpha Elegance na daną powierzchnię.

Efekt smug – przecieranie pędzlem (dragging)
Narzędzia: specjalne pędzle o szerokości ok. 70mm z długiego naturalnego włosia.
Uzyskanie efektu: lekko przeciągać pędzlem (ułożonym pod kątem 45° do malowanej 
powierzchni) po mokrej powłoce z góry na dół.

Efekt łamania kolorów (colourwashing)
Narzędzia: pędzle z krótkiego naturalnego włosia.
Uzyskanie efektu: dotykać („tapować”) włosiem lub wciskać jego włosie w mokrą 
powłokę z równoczesnym przekręcaniem. W trakcie przekręcania używać zmiennej siły 
nacisku dla wytworzenia efektów przypadkowej symetrii.

Efekt krepowania – foliowanie (bagging)
Narzędzia: cienka folia np. malarska.
Uzyskanie efektu: nałożyć folię na mokrą powłokę, a następnie lekko ją zmarszczyć.
Po chwili zdjąć folię.

Efekt podnoszenia tynku – przecieranie szmatką (ragging)
Narzędzia: paca dekoracyjna–skrawki irchy, wałek dekoracyjny–skrawki irchy.
Uzyskanie efektu: lekko przetaczać (rolować) lub przyciskać (tapować) po mokrej 
powłoce. Należy pamiętać, aby ircha była stale wstrząsana i ponownie zgniatana dla 
uniknięcia zbrylania się.

Efekt rustykalny
Narzędzia: pędzle o szerokości ok. 100mm z naturalnego włosia.
Uzyskanie efektu: lekko przeciągać pędzlem po mokrej powłoce np. ruchami 
półokrągłymi lub krzyżowymi w sposób nieregularny.

Efekt nakrapianego wzoru
Narzędzia: naturalne gąbki morskie.
Uzyskanie efektu: dotykać („tapować”) gąbką lub wciskać ją w mokrą powłokę z 
równoczesnym przekręcaniem. W trakcie przekręcania używać zmiennej siły nacisku 
dla wytworzenia efektów przypadkowej symetrii. Następnie czynności powtórzyć 

nakładając drugą warstwę Alpha Elegance w innym kolorze.
Uwaga: podane możliwe do osiągnięcia efekty dekoracyjne należy traktować jako 
przykłady, uzyskanie ostatecznych efektów dekoracyjnych zależy od zastosowanych 
narzędzi, akcesoriów i fantazji wykonującego.

Wskazówka
Zaleca się wykonanie próbnego utworzenia danego efektu. W przypadku malowania 
dużych powierzchni najlepiej jest gdy pracują dwie osoby równocześnie (jedna nakłada 
powłokę Alpha Elegance, a druga wykonuje efekt dekoracyjny), pomaga to zachować 
tzw. „mokry brzeg”.
Nie zaleca się zmiany (między osobami wykonującymi efekt) wykonywanych czynności 
w czasie pracy, ponieważ zauważalna będzie różnica w efektach.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zawiera: Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-
2,5(1H,3H)-dion.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
S2 Chronić przed dziećmi.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie
lub etykietę.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO
Limit zawartości LZO (kat. A/l): 200 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 100 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Elegance.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Elegance.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w 
karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada 
za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem 
informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie 
prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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FARBY WEWNĘTRZNE

Sikkens
Alpha Tacto

Dekoracyjna farba z efektem Soft Touch
do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

Do stosowania 
wewnątrz 

www.sikkens-deco.plAplikacja pędzlem /
wałkiem

Zastosowanie
Do wykonywania wysokiej jakości dekoracyjnych powłok malarskich z efektem Soft
Touch (wrażenie weluru w dotyku) na powierzchniach ścian wewnętrznych, takich
na przykład jak: tynk, mur, płyty gipsowo-kartonowe, tapety strukturalne, tkaniny z
włókna szklanego i przyczepne stare powłoki malarskie w systemie z Alpha BL
Grond* lub Alpha Matt SF* zabarwionych na odpowiedni kolor podkładowy.
Najlepsze efekty uzyskuje się na podłożach gładkich.

Właściwości
Alpha Tacto to farba o głębokim stopniu matowości do wymalowań wewnętrznych 
tworząca dekoracyjne powłoki odporne na żółknięcie. Stosując ten produkt można 
otrzymać powłoki z eleganckim efektem weluru lub tkaniny, a dzięki zastosowaniu 
specjalnych pigmentów powłoka sprawia wrażenie miękkości (efekt Soft Touch).
Farba jest łatwa w stosowaniu, aplikuje się ją pędzlem lub wałkiem, a efekt weluru lub 
tkaniny można otrzymać stosując dodatkowe przecieranie za pomocą narzędzi Alpha 
Tacto Tool1) (twarda paca szczotkowa ze sztywnym włosiem).

Właściwości według DIN EN 13 300
Klasa ścieralności na mokro 2
Klasa zdolności krycia  4 (farba transparentna)
    przy zużyciu wynoszącym 125 - 162 ml/m2

Uwaga: Alpha Tacto tworzy kryjący system ze specjalnie dobranym kolorem farby 
podkładowej
Stopień połysku  ok. 0,6 GU / 85°, głęboki mat.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania
Bazy: 2,5 L

Zużycie
125 - 162 ml/m² (wydajność: 6 - 8 m²/l) w zależność od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 1,06kg/l

Zawartość części stałych
ok. 30% wag. = ok. 26% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 5 - 30°C, względna wilgotność powietrza: max. 85%

Czas schnięcia
w warunkach normalnych 23°C/50% wilg. wzgl. wg DIN 50014
Pyłosuchość: po ok. 20 minutach,
Po 4 - 6 godzinach można nakładać kolejne powłoki malarskie.
Dla niższych temperatur oraz wyższej wilgotności powietrza, należy oczekiwać
wydłużenia czasów schnięcia

Sposób aplikacji
pędzlem lub wałkiem z krótkim włosiem.

Rozcieńczanie
Rozcieńczyć wodą w zależności od oczekiwanego efektu dekoracyjnego:
•	 dla efektu weluru: ok. 10 - 15% objętościowo
•	 dla efektu tkaniny: ok. 30% objętościowo.

Czyszczenie narzędzi
Natychmiast po użyciu wodą z ewentualnym dodatkiem ogólnodostępnych
detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być zawsze dostosowane 
do obiektu, to znaczy muszą odpowiadać stanowi obiektu i jego wymaganiom.
Wymienione powłoki malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady.
Ze względu na mnogość uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe 
sprawdzenie ich przydatności do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka/usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie itp. może powodować 
powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić tylko 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni,
zagrzybień, zwapnień i środków antyadhezyjnych.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i skredowań. Istniejące uszkodzenia,
ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i w razie konieczności
zeszlifować wypełnione miejsca.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby. Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu 
stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest 
terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSII, CSIII i CSIV (PII i PIII)
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych 
tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie
Nośne, zwarte, typowo chłonne tynki można malować bez wstępnego przygotowania.
Pyliste, chłonne lub porowate tynki zagruntować produktem Alpha Barol* 
rozcieńczonym w wodzie w stosunku objętościowym 1:4. W zależności od chłonności 
podłoża można gruntować wielokrotnie metodą „mokro na mokro” aż do pełnego 
nasycenia.

Tynki gipsowe (P IV i P V)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować
wielokrotnie metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Płyty gipsowo-kartonowe

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Uwaga: Miękkie i oszlifowane miejsca szpachlowania należy intensywnie zagruntować 
dobrze wcierając produkt w podłoże.

Wymieszać przed 
użyciem

Pyłosuchość: po
ok. 20 min

Kolejna warstwa
po ok.4-6 godz.

PZH
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Beton chłonny i beton porowaty (wewn.)

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Beton niechłonny (wewn.)

Gruntowanie
Alpha Primer SF*.

Nośne stare powłoki malarskie (matowe, słabo chłonne), nadające się do 
malowania przyczepne tapety i raufazy
Zalecaną powłokę pośrednią można malować bez specjalnego przygotowania
wstępnego.

Nośne stare powłoki malarskie (błyszczące, niechłonne)
Odtłuścić powierzchnię i zwiększyć jej szorstkość w celu poprawy przyczepności.

Gruntowanie
Alpha Primer SF*.

Stare powłoki farb klejowych
Całkowicie zmyć.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku 
objętościowym 1:4. W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie 
metodą „mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Powłoka pośrednia
Produktem Alpha Matt SF* w odpowiednim odcieniu.

Powłoka dekoracyjna
2 warstwy Alpha Tacto stosując odpowiedni efekt dekoracyjny.

Efekt weluru
Narzędzia: pędzel (szerokość w zależności od wielkości malowanej powierzchni).
Uzyskanie efektu: nałożyć dwie warstwy farby Alpha Tacto rozcieńczonej 10 - 15%
obj. wodą, w odstępach 4 - 6 godzin. Każdą warstwę rozprowadzać w sposób 
nieregularny (w różnych kierunkach) ruchami półokrągłymi lub krzyżowymi.

Efekt tkaniny – Textile
Narzędzia: wałek, narzędzia Alpha Tacto Tool1) (twarda paca szczotkowa ze sztywnym 
włosiem).
Uzyskanie efektu: nałożyć wałkiem pierwszą warstwę farby Alpha Tacto rozcieńczonej 
wodą max. 30%. Następnie niezwłocznie przystąpić do pionowego przecierania 
(ściągania) wymalowanej powłoki za pomocą narzędzi Alpha Tacto Tool1).
Po 4 - 6 godzinach w taki sam sposób nanieść drugą warstwę farby Alpha Tacto.

Efekt tkaniny – Cross Textile
Narzędzia: wałek, narzędzia Alpha Tacto Tool1) (twarda paca szczotkowa ze sztywnym 
włosiem).
Uzyskanie efektu: nałożyć wałkiem pierwszą warstwę farby Alpha Tacto rozcieńczonej 
wodą max. 30%. Następnie niezwłocznie przystąpić do pionowego przecierania 
(ściągania) wymalowanej powłoki za pomocą narzędzi Alpha Tacto Tool1).
Po 4 - 6 godzinach nanieść drugą warstwę farby Alpha Tacto wykonując przecieranie 
(ściąganie) poziomo (poprzecznie w stosunku do pierwszej warstwy).

Wskazówka
Zaleca się wykonanie próbnego utworzenia danego efektu. W przypadku 
malowania dużych powierzchni efektem tkaniny najlepiej jest gdy pracują dwie 
osoby równocześnie (jedna nakłada powłokę Alpha Tacto, a druga wykonuje efekt 
dekoracyjny), pomaga to zachować tzw. „mokry brzeg”.
Nie zaleca się zmiany (między osobami wykonującymi efekt) wykonywanych czynności 
w czasie pracy, ponieważ zauważalna będzie różnica w efektach.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zawiera: Poli[oksy(metylo-1,2-etanodiyl)], α-(metylofenylo)-ω-hydroksy.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
S2 Chronić przed dziećmi.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO
Limit zawartości LZO (kat. A/l): 200 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 60 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Tacto.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Tacto.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na  
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.

1) Alpha Tacto Tool to specjalne narzędzie umożliwiające uzyskiwanie efektu tkaniny
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FARBY ZEWNĘTRZNE

Sikkens 
Alphacaso*

Multizadaniowa farba czystoakrylowa do 
powierzchni zewnętrznych zbudowanych z różnych 

typów materiałów okładzinowych i budowlanych.

Zastosowanie 
Do malowania podłoży mineralnych i przyczepnych starych powłok malarskich po 
odpowiednim przygotowaniu. Również, po odpowiednim przygotowaniu podłoża, do 
powlekania metali nieżelaznych, elementów drewnianych oraz elementów z twardego 
PCV. Szczególnie zalecana do elewacji, na których zostały zastosowane różne materiały 
okładzinowe, a wymagany jest jeden efekt dekoracyjny (np. ściany tynkowane z 
pozostawionymi fragmentami nieotynkowanej cegły klinkierowej, zadaszenia z 
drewnianą podbitką, rynny i spusty z twardego PCV lub ocynkowane, matowe powłoki 
malarskie z farb dyspersyjnych, powłoki malarskie silikonowe, tynki syntetyczne itp.).

Właściwości
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne, a w szczególności na wodę opadową. 
Cienka warstwa oddaje strukturę podłoża. Nie powoduje naprężeń powierzchnio-
wych. Satynowy efekt wykończeniowy powłoki. Ponadstandardowa trwałość koloru. 
Doskonała przyczepność do wielu różnych, odpowiednio przygotowanych podłoży. 
Produkt tworzy warstwę chroniącą przed rozwojem glonów i grzybów. Działanie farby 
zależy od konstrukcji budynku, warunków otoczenia i jest ograniczone w czasie.
Stopień połysku: 21 GU/85°; 5 GU/60°

Właściwości fizyczne według DIN EN 1062
Połysk    G2   połysk satynowy 
Grubość powłoki   E1    </= 50 μm
Wielkość ziarna   S1    drobna < 100 μm
Współczynnik przenikania pary wodnej  V2    średnia
Przepuszczalność wody   W3   mała
Przepuszczalność CO2   C1    (SDCO2 > 50m)

Dostępne kolory 
Kolory systemu Color Mix

Opakowania  
1L; 5L;  12,5 L

Zużycie na gładkich podłożach 
ok. 100 - 120 ml/m2 (wydajność: 8 - 10 m2/l)  w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość 
Biały ok. 1,39 kg/l

Zawartość części stałych
ok. 60% wag. = ok. 40% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Min. 5°C dla podłoża, powietrza i produktu podczas stosowania i schnięcia.
Względna wilgotność powietrza max 85%.
 
Czas schnięcia w warunkach normalnych (23°C i względna wilgotność
powietrza 50% wg DIN 50014) 
Możliwość nakładania kolejnych warstw po ok. 4 - 6 godzinach. Całkowite wyschnięcie 
po ok. 3 dniach.

Sposób aplikacji
Pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Parametry natrysku hydrodynamicznego
Ciśnienie robocze  160 - 180 bar
Wielkość dyszy  0,026 - 0,031 cala / 0,66 - 0,79 mm
Kąt natrysku   65 - 80°
Rozcieńczenie   max. 5% obj. wodą

Rozcieńczanie
Podczas aplikacji pędzlem lub wałkiem stosować nierozcieńczony (materiał jest gotowy 
do użycia); przy natrysku hydrodynamicznym rozcieńczać max. 5% wodą.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem ogólnodostępnych 
detergentów.

 Stosowanie

Produkt wymieszać przed użyciem.

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności
do przewidywanego zastosowania. 

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.  
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki.  W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

W wyniku działania wilgoci (rosa, mgła lub deszcz) może dojść po malowaniu
do wytrącania się emulgatorów z powłoki malarskiej. Emulgatory pojawiają się na 
powierzchni w formie białawych smug. Ponieważ te środki pomocnicze rozpuszczają się 
w wodzie, są one zmywane przy późniejszych opadach deszczu. Zjawisko powstawania 
tych smug nie zachodzi przy malowaniu w suchych warunkach atmosferycznych.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, 
zagrzybień, zwapnień i środków antyadhezyjnych. Trzeba sprawdzić nośność
i przydatność powierzchni do malowania (zbutwiałe i zwietrzałe powierzchnie 
drewniane należy oszlifować do uzyskania nośnego podłoża). 

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i skredowań. Istniejące uszkodzenia, ubytki
i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i wyrównać. 

Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CS II, CS III i CS IV (P II i P III)
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych 
tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni. 

* Produkt dostępny w ofercie do wyczerpania zapasów

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

www.sikkens-deco.pl

PZH
Aplikacja pędzlem, 

wałkiem, natryskiem 
hydrodynamicznym

Do stosowania  
na zewnątrz

Wymieszać przed 
użyciem

Kolejna warstwa
po ok. 4-6 godz.
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Gruntowanie
Słabo chłonne, nośne i nie pylące tynki zwilżyć wodą i nanieść warstwę gruntującą 
farby Alphacaso na wilgotne podłoże. 
Słabo chłonne, lekko pylące tynki należy zagruntować produktem Super Aktivator* 
odpowiednio do chłonności podłoża.
Pyliste, bardzo chłonne i skredowane tynki, należy zagruntować produktem Super 
Aktivator* rozcieńczonym wodą odpowiednio do chłonności podłoża.

W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie metodą
„mokro na mokro”. 

Mur ceglany (tylko cegły mrozoodporne i klinkier)
Mur nie może mieć odbarwień. Spoiny muru nie mogą być popękane, muszą być suche, 
wolne od osadów soli i wykwitów.
 
Gruntowanie
Słabo chłonne, nośne podłoże zwilżyć wodą i nanieść warstwę gruntującą farby 
Alphacaso na wilgotne podłoże. 
Chłonne podłoża należy zagruntować produktem Super Aktivator* rozcieńczonym 
wodą odpowiednio do chłonności podłoża. 

Cegły wapienno-piaskowe (tylko cegły mrozoodporne)
Mur nie może mieć odbarwień. Spoiny muru nie mogą być popękane, muszą być suche, 
wolne od osadów soli i wykwitów.
Powłokę malarską można nakładać najwcześniej po 3-ch miesiącach od wykonania 
muru. 

Gruntowanie
Słabo chłonne, lekko pylące podłoża należy zagruntować produktem Super Aktivator* 
odpowiednio do chłonności podłoża.
Pyliste, bardzo chłonne i skredowane podłoża należy zagruntować produktem Super 
Aktivator* rozcieńczonym wodą odpowiednio do chłonności podłoża.

Matowe powłoki malarskie z farb dyspersyjnych, powłoki malarskie
silikonowe i tynki syntetyczne

Gruntowanie
Na zwartych, nośnych i słabo chłonnych podłożach należy wykonać warstwę gruntującą 
z produktu Alphacaso.

Drewniane zewnętrzne elementy budowlane nie zachowujące wymiarów i 
zachowujące wymiary w ograniczonym stopniu.
W przypadku niektórych rodzajów drewna, szczególnie drewna z drzew liściastych 
mogą powstawać przy stosowaniu wodorozcieńczalnych powłok przebarwienia w 
wyniku  działania naturalnych składników występujących w drewnie (garbniki). 
Składniki te mogą powodować przebarwienia również w kolejnych warstwach, nawet 
wówczas, gdy na początku nie są one widoczne. Wilgotność drewna przy stosowaniu 
Alphacaso może wynosić max. 15%. 

Gruntowanie
W przypadku  drewna pochodzącego z drzew iglastych zaleca się najpierw 
zaimpregnowanie drewna produktem Cetol Aktiva* (sprawdzony środek 
zabezpieczający drewno) lub produktem Cetol BL Aktiva* (środek zabezpieczający 
przed sinizną drewna).
Na tak zaimpregnowane drewno iglaste, jak i na niezagrożone sinizną drewno twarde 
nanieść warstwę Alphacaso. 

Metale nieżelazne i twarde PCV (nie okna)
Zmyć podłoże amoniakalnymi środkami powierzchniowo-czynnymi.

Przykład dla ocynku: Za pomocą włókniny wyszorować podłoże 2% roztworem 
wodnym amoniaku z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń. Gdy starty zostanie 
nalot korozyjny i zabrudzenia i stworzy się szara piana - pozostawić ją na ok. 10 min. 
Dokładnie spłukać czystą wodą i natychmiast po wyschnięciu rozpocząć gruntowanie.

Gruntowanie
Wykonać warstwę gruntującą z Alphacaso.

Powłoka pośrednia
Na kontrastowych podłożach powłoka pośrednia z Alphacaso. 

Powłoka końcowa
Równomierna warstwa wykonana z Alphacaso.

Odcienie barw
Malując elewację złożoną z różnych materiałów wykończeniowych farbą o tym samym 
stopniu połysku i fakturze, zapobiegamy najczęstszej przyczynie powstawania wrażenia 
różnic barwnych na elewacjach. Dlatego w takich przypadkach zalecamy stosowanie 
Alphacaso. Jednak nawet w tym przypadku, na przylegających do siebie malowanych 
powierzchniach lepiej stosować jest wyrób z tej samej szarży produkcyjnej i upewniać 
się każdorazowo co do jednolitości koloru zmiksowanej w punkcie sprzedaży farby, 
aby w porę wychwycić tzw. błąd ludzki. Przy intensywnych, słabiej kryjących kolorach 
dochodzi również błąd niejednolitej grubości warstwy powodujący nierównomierność 
koloru na malowanej powierzchni. W takich przypadkach zalecamy malowanie 
pośrednie w kolorze o tej samej barwie, ale bardziej pastelowej, opartej na bazie białej 
W05, aby zminimalizować potencjalne różnice w percepcji barwy.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty 
Atest PZH
Karta Charakterystyki
Sprawozdanie z badań IBDiM nr TM4/8/2012 z dn. 20.02.2012

Limit zawartości LZO
Limit zawartości LZO (kat. A/c): 40 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 25 g/l.

Środki ostrożności 
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alphacaso

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 2 lata. 
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alphacaso.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu 
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność 
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa
* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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FARBY ZEWNĘTRZNE

Sikkens
Alphatex IQ

Multizadaniowa farba czystoakrylowa do powierzchni 
zewnętrznych i wewnętrznych zbudowanych z różnych

 typów materiałów okładzinowych i budowlanych.

Zastosowanie
Do malowania zewnętrznych i wewnętrznych podłoży mineralnych i przyczepnych 
starych powłok malarskich po odpowiednim przygotowaniu. Również, po 
odpowiednim przygotowaniu podłoża, do powlekania metali nieżelaznych, elementów 
drewnianych oraz elementów z twardego PCV. Szczególnie zalecana do elewacji, 
na których zostały zastosowane różne materiały okładzinowe, a wymagany jest 
jeden efekt dekoracyjny (np. ściany tynkowane z pozostawionymi fragmentami 
nieotynkowanej cegły klinkierowej, zadaszenia z drewnianą podbitką, rynny i spusty 
z twardego PCV lub ocynkowane, matowe powłoki malarskie z farb dyspersyjnych, 
powłoki malarskie silikonowe, tynki syntetyczne itp.).

Właściwości
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne, a w szczególności na wodę opadową.
Cienka warstwa oddaje strukturę podłoża. Nie powoduje naprężeń powierzchniowych. 
Satynowy efekt wykończeniowy powłoki. Ponadstandardowa trwałość koloru. 
Doskonała przyczepność do wielu rożnych, odpowiednio przygotowanych podłoży. 
Produkt tworzy warstwę chroniącą przed rozwojem glonów i grzybów. Działanie 
farby zależy od konstrukcji budynku, warunków otoczenia i jest ograniczone w czasie. 
Stopień połysku: 21 GU/85°; 5 GU/60°. Z uwagi na wysokie własności odpornościowe 
możliwe jest stosowanie produktu wewnątrz pomieszczeń – klasa ścieralności na 
mokro 1 – wg DIN EN 13 300.

Właściwości fizyczne według DIN EN 1062
Połysk    G2 połysk satynowy
Grubość powłoki   E1 </= 50µm
Wielkość ziarna   S1 drobna <100µm
Współczynnik przenikania pary wodnej  V2 średni
Przepuszczalność wody   W3 mała
Przepuszczalność CO2   C1 (SDCO2>50m)

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania
1 L; 5 L i 12,5 L

Zużycie  
ok. 100 - 120 ml/m² (wydajność: 8 - 10m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość:
ok. 1,39 kg/l

Zawartość części stałych
ok. 60% wag. = ok. 40% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Min. 5°C dla podłoża, powietrza i produktu podczas aplikacji i podczas schnięcia przy
względnej wilgotności powietrza wynoszącej max. 85%.

Czas schnięcia w warunkach normalnych (23°C i względna wilgotność 
powietrza 50% wg DIN 50014)
Możliwość nakładania kolejnych warstw po ok. 4 - 6 godzinach.
Całkowite wyschnięcie po ok. 3 dniach.

Sposób aplikacji 
Pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Parametry natrysku hydrodynamicznego

Ciśnienie robocze
Wielkość dyszy
Kąt natrysku 
Rozcieńczenie

1 parametry natrysku wykonane na urządzeniach firmy GRACO, model STmax595

Rozcieńczanie
Podczas aplikacji pędzlem lub wałkiem stosować nierozcieńczony (farba jest gotowa
do użycia); przy natrysku hydrodynamicznym rozcieńczyć max. 5% wodą.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ewentualnym dodatkiem 
ogólnodostępnych detergentów.

  Stosowanie

Produkt wymieszać przed użyciem.

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.
W wyniku działania wilgoci (rosa, mgła lub deszcz) może dojść po malowaniu do 
wytrącania się emulgatorów z powłoki malarskiej. Emulgatory pojawiają się na 
powierzchni w formie białawych smug. Ponieważ te środki pomocnicze rozpuszczają się 
w wodzie, są one zmywane przy późniejszych opadach deszczu. Zjawisko powstawania 
tych smug nie zachodzi przy malowaniu w suchych warunkach atmosferycznych.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

www.sikkens-deco.plAplikacja pędzlem,
wałkiem, natryskiem
hydrodynamicznym

Do stosowania 
wewnątrz 

i na zewnątrz

Wymieszać przed 
użyciem

Kolejna warstwa
po ok. 4-6 godz.

PZH

160 - 180 bar
0,026 - 0,031” / 0,66 - 0,79 mm

65 - 80°
max. 5% obj. wodą

160 bar
0,017” / 0,43 mm

50°
–

Przy stosowaniu na zewnątrz Przy stosowaniu wewnątrz1
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Podłoża i ich gruntowanie
Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, zagrzybień, 
zwapnień i środków antyadhezyjnych. Trzeba sprawdzić nośność i przydatność 
powierzchni do malowania (zbutwiałe i zwietrzałe powierzchnie drewniane należy 
oszlifować do uzyskania nośnego podłoża).
Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i skredowań. Istniejące uszkodzenia, ubytki
i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i wyrównać.
Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSII, CSIII i CSIV (PII i PIII)
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować
świeżych tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni.
Gruntowanie
Słabo chłonne, nośne i nie pylące tynki zwilżyć wodą i nanieść warstwę gruntującą
farby Alphatex IQ na wilgotne podłoże.
Słabo chłonne, lekko pylące tynki należy zagruntować produktem Super Aktivator*
odpowiednio do chłonności podłoża.
Pyliste, bardzo chłonne i skredowane tynki, należy zagruntować produktem Super
Aktivator* rozcieńczonym wodą odpowiednio do chłonności podłoża.
W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie metodą
„mokro na mokro”.
Mur ceglany (tylko cegły mrozoodporne i klinker)
Mur nie może mieć odbarwień. Spoiny muru nie mogą być popękane, muszą być suche, 
wolne od osadów soli i wykwitów.
Gruntowanie
Słabo chłonne, nośne podłoże zwilżyć wodą i nanieść warstwę gruntującą farby 
Alphatex IQ na wilgotne podłoże.
Chłonne podłoża należy zagruntować produktem Super Aktivator* rozcieńczonym wodą 
odpowiednio do chłonności podłoża.
Cegły wapienno-piaskowe (tylko cegły mrozoodporne)
Mur nie może mieć odbarwień. Spoiny muru nie mogą być popękane, muszą być suche, 
wolne od osadów soli i wykwitów.
Powłokę malarską można nakładać najwcześniej po 3-ch miesiącach od wykonania 
muru.
Gruntowanie
Słabo chłonne, lekko pylące podłoża należy zagruntować produktem Super
Aktivator* odpowiednio do chłonności podłoża.
Pyliste, bardzo chłonne i skredowane podłoża należy zagruntować produktem Super
Aktivator* rozcieńczonym wodą odpowiednio do chłonności podłoża.
Matowe powłoki malarskie z farb dyspersyjnych, powłoki malarskie 
silikonowe i tynki syntetyczne
Gruntowanie
Na zwartych, nośnych i słabo chłonnych podłożach należy wykonać warstwę
gruntującą z produktu Alphatex IQ.
Drewniane zewnętrzne elementy budowlane nie zachowujące wymiarów i
zachowujące wymiary w ograniczonym stopniu
W przypadku niektórych rodzajów drewna, szczególnie drewna z drzew liściastych
mogą powstawać przy stosowaniu wodorozcieńczalnych powłok przebarwienia w
wyniku działania naturalnych składników występujących w drewnie (garbniki).
Składniki te mogą powodować przebarwienia również w kolejnych warstwach,
nawet wówczas, gdy na początku nie są one widoczne. Wilgotność drewna przy
stosowaniu Alphatex IQ może wynosić max. 15%.
Gruntowanie
W przypadku drewna pochodzącego z drzew iglastych zaleca się najpierw 
zaimpregnowanie drewna produktem Cetol Aktiva* (sprawdzony środek 
zabezpieczający drewno) lub produktem Cetol BL Aktiva* (środek zabezpieczający 
przed sinizną drewna).
Na tak zaimpregnowane drewno iglaste, jak i na niezagrożone sinizną drewno twarde 
nanieść warstwę Alphatex IQ.
Metale nieżelazne i twarde PCV (nie okna)
Zmyć podłoże amoniakalnymi środkami powierzchniowo-czynnymi.
Przykład dla ocynku: Za pomocą włókniny wyszorować podłoże 2% roztworem 
wodnym amoniaku z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń. Gdy starty zostanie 
nalot korozyjny i zabrudzenia i stworzy się szara piana - pozostawić ją na ok. 10 min. 
Dokładnie spłukać czystą wodą i natychmiast po wyschnięciu rozpocząć gruntowanie.
Gruntowanie
Wykonać warstwę gruntującą z Alphatex IQ, ewentualnie Redox BL Multi Primer*.

Powłoka pośrednia
Na kontrastowych podłożach powłoka pośrednia z Alphatex IQ.

Powłoka końcowa
Dokładna , równomierna powłoka z farby Alpha Setaliet przy max. 5% obj. 
rozcieńczeniu gruntem Fondo Setaliet*

Odcienie barw
Malując elewację złożoną z różnych materiałów wykończeniowych farbą o tym samym 
stopniu połysku i fakturze, zapobiegamy najczęstszej przyczynie powstawania wrażenia 
różnic barwnych na elewacjach. Dlatego w takich przypadkach zalecamy stosowanie 
Alphatex IQ. Jednak nawet w tym przypadku, na przylegających do siebie malowanych 
powierzchniach lepiej stosować jest wyrób z tej samej szarży produkcyjnej i upewniać 
się każdorazowo co do jednolitości koloru zmiksowanej w punkcie sprzedaży farby, 
aby w porę wychwycić tzw. błąd ludzki. Przy intensywnych, słabiej kryjących kolorach 
dochodzi również błąd niejednolitej grubości warstwy powodujący nierównomierność 
koloru na malowanej powierzchni. W takich przypadkach zalecamy malowanie 
pośrednie w kolorze o tej samej barwie, ale bardziej pastelowej, opartej na bazie białej 
W05, aby zminimalizować potencjalne różnice w percepcji barwy.

Zdrowie i Bezpieczeństwo

R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
S2 Chronić przed dziećmi
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH 
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/c): 40 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 25 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alphatex IQ.

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 2 lata.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alphatex IQ.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w 
karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada 
za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem 
informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie 
prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl
 
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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Sikkens
Alphaloxan Flex

Silikonowa specjalistyczna farba fasadowa, 
tworząca elastyczne, paroprzepuszczalne powłoki.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

www.sikkens-deco.plAplikacja pędzlem, 
wałkiem, natryskiem 
hydrodynamicznym

Zastosowanie
Do wykonywania nowych oraz renowacyjnych elewacyjnych powłok malarskich na 
systemach izolacji cieplnej (WDVS), na tynkach z dodatkiem tworzyw sztucznych oraz 
na podłożach mineralnych, takich jak tynki zaprawowe z grup CS II, CS III i CS IV (P II i P 
III) i na stabilnych powłokach malarskich po odpowiednim przygotowaniu podłoża.
Farba Alphaloxan Flex może być również nanoszona jako renowacyjna powłoka 
malarska na beton komórkowy, jeśli stan podłoża i powłoki są do tego odpowiednie.

Właściwości
Produkt daje się łatwo obrabiać i aplikować. Alphaloxan Flex umożliwia uzyskiwanie 
elastycznych i nie podlegających naprężeniom powłok malarskich o optymalnej 
przepuszczalności pary wodnej. Powierzchnie powłoki malarskiej wyjątkowo 
dobrze mostkują rysy skurczowe, nie ulegają zmydlaniu i mają zdolność regulacji 
wilgotności. Są odporne na działanie czynników atmosferycznych i nie przepuszczają 
wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Powierzchnia powłoki malarskiej ma 
równomierny, jedwabisto-matowy wygląd o efekcie mineralnym.
Produkt tworzy warstwę chroniącą przed rozwojem glonów i grzybów. Działanie farby 
zależy od konstrukcji obiektu, warunków otoczenia i jest ograniczone w czasie.

Właściwości fizyczne według DIN EN 1062
Połysk    G3     mat </= 10GU 85°
Grubość powłoki   E3     > 100 i </= 200 μm
Wielkość ziarna   S1     drobna < 100 μm
Współczynnik przenikania pary wodnej  V2     średni
Przepuszczalność wody   W3    mała
Przepuszczalność CO2   C1     (SDCO2 > 50m)
Pokrywanie rys skurczowych  A2     (>0,25mm w T=-10°C)

Dostępne kolory
kolory systemu Color Mix.

Opakowania 
5 L i 12,5 L

Zużycie na gładkich podłożach 
ok. 145 - 180 ml/m² (wydajność: 6 - 7m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość           
ok. 1,48 kg/l

Zawartość części stałych
ok. 69% wag. = ok. 54% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Min. 8°C dla podłoża, powietrza i produktu podczas aplikacji i podczas schnięcia. 
Względna wilgotność powietrza: max. 85%.

Czas schnięcia
(w temp. 20°C i 65% wilg. wzgl. powietrza)
Sucha w dotyku: po 4 godzinach
Po ok. 16 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu malarskiego.

Sposób aplikacji 
Pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Parametry natrysku hydrodynamicznego

Ciśnienie robocze
Wielkość dyszy
Kąt natrysku 
Rozcieńczenie

Rozcieńczanie
Wodą.
Podczas aplikacji powłoki końcowej pędzlem lub wałkiem – stosować
nierozcieńczony (materiał jest gotowy do użycia).
Przy natrysku hydrodynamicznym – 5% - 10%.
W przypadku nakładania powłoki pośredniej – max. 10%, w zależności
od chłonności podłoża.

Czyszczenie narzędzi 
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ewentualnym dodatkiem 
ogólnodostępnych detergentów.

   Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności
do przewidywanego zastosowania.
Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Szczególna wskazówka:
Wartość współczynnika odbicia (jasności) powłok na systemy dociepleniowe nie może 
być niższa niż 20%.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, zagrzybień, 
zwapnień i środków antyadhezyjnych.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i skredowań. Istniejące uszkodzenia, ubytki
i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i wyrównać.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków pogodowych, 
ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej farby.

Do stosowania  
na zewnątrz

Wymieszać przed 
użyciem

Kolejna warstwa
po ok. 16 godz.

160 - 180 bar
0,026-0,031 cala / 0,66-0,79 mm

65 - 80°
5 - 10% obj. woda

200 bar
0,021 cala / 0,53 mm

50°
–

Zalecane zakresy Optymalne parametry dla 
GRACO, STmax 595

Posiadane Atesty lub Raporty
z badań produktu
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Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.
W wyniku działania wilgoci (rosa, mgła lub deszcz) może dojść po malowaniu do 
wytrącania się emulgatorów z powłoki malarskiej. Emulgatory pojawiają się na 
powierzchni w formie białawych smug. Ponieważ te środki pomocnicze rozpuszczają 
się w wodzie, są one zmywane przy późniejszych opadach deszczu. Zjawisko 
powstawania tych smug nie zachodzi przy malowaniu w suchych warunkach 
atmosferycznych.

Nowowykonane systemy dociepleń
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych 
zapraw cementowo-wapiennych i tynków CS II, CS III i CS IV (P II i P III)
przez co najmniej 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie
Słabo chłonne, nie pylące tynki zagruntować produktem Super Aktivator* lub Alpha
Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku objętościowym 1:4.
W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie metodą
„mokro na mokro” aż do pełnego nasycenia.

Mocne, zwarte i niechłonne podłoża zagruntować produktem Alpha Primer SF*.

Nowe tynki w systemach dociepleń, zasadniczo nie wymagają gruntowania.
Każdorazowo stosując Alphaloxan Flex należy uprzednio ustalić chłonność i
stabilność podłoża.

Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CS II, CS III i CS IV (P II i P III)
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych 
tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie
Słabo chłonne nie pylące tynki należy zagruntować produktem Super Aktivator* lub
Alpha Barol* rozcieńczonym w wodzie w stosunku objętościowym 1:4.
Pyliste, bardzo chłonne i skredowane tynki, należy zagruntować produktem Super
Aktivator* rozcieńczonym wodą odpowiednio do chłonności podłoża.
W zależności od chłonności podłoża można gruntować wielokrotnie metodą „mokro
na mokro”. 

Matowe powłoki malarskie z farb dyspersyjnych,  powłoki malarskie 
silikonowe i tynki syntetyczne.
Mocne, nośne i mało chłonne podłoża gruntować produktem Alpha Primer SF*.

Powłoka pośrednia
Przy chłonnych podłożach należy stosować dodatkowo powłokę pośrednią wykonaną
z Alphaloxan Flex rozcieńczonego 10% obj. wodą.

Powłoka końcowa
Równomierna powłoka z nie rozcieńczonego Alphaloxan Flex.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące 
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
S2 Chronić przed dziećmi
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Sprawozdanie z badań IBDiM nr TM4/8/2012 z dn. 20.02.2012
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO: 
Limit zawartości LZO (kat. A/c): 40 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 10 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alphaloxan Flex.

   Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 2 lata.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.
 
Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alphaloxan Flex.

   Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania
producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu
w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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Sikkens
Alpha Setaliet*

Dyspersyjno-silikatowa farba matowa
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie
Do malowania podłoży mineralnych, takich jak tynki cementowo-wapienne, tynki 
cementowe itp. oraz do renowacji starych powłok wapiennych, silikatowych i 
mineralnych. Idealna farba do malowania nowych obiektów budowlanych, jak również 
renowacji budynków starych i zabytkowych, gdzie wymagana jest powierzchnia 
otwarta dyfuzyjnie. Na podłożach organicznych np. starych powłokach wykonanych
z farb dyspersyjnych konieczne jest wykonanie warstwy konwersyjnej produktem
Sil Grund* po odpowiednim przygotowaniu podłoża.

Właściwości
Produkt jest otwarty dyfuzyjnie dla pary wodnej (ma wysoką paroprzepuszczalność) 
i nie powoduje naprężeń. Jego podwyższona alkaliczność (pH 11) praktycznie 
uniemożliwia porastanie elewacji pomalowanej Alpha Setaliet. Dobrze kryje i jest 
odporny na działanie czynników atmosferycznych. Matowy.

Właściwości fizyczne według DIN EN 1062
Połysk    G3      mat
Grubość powłoki   E2       >50 i <=100
Współczynnik przenikania pary wodnej  V1      duży
Przepuszczalność wody   W2     średnia

Dostępne kolory
kolory systemu Color Mix

Opakowania
5 L i 12,5 L

Zużycie  
Ok. 130 - 150 ml/m² (wydajność: 7 - 8m²/l)  w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość:
ok. 1,5 kg/l

Zawartość części stałych
ok. 53% wag. = ok. 37% obj. 

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 8 - 30°C dla podłoża, powietrza i produktu.
Przy bardzo suchym powietrzu i silnym promieniowaniu słonecznym trzeba podjąć 
środki zapobiegające zbyt szybkiemu schnięciu.

Czas schnięcia w warunkach normalnych (23°C i względna wilgotność 
powietrza 50% wg DIN 50014)
Kolejne powłoki malarskie można nakładać co najmniej po 12 godzinach.

Sposób aplikacji 
Wałkiem lub pędzlem. Przy kolorach intensywnych zalecane jest nanoszenie farby 
pędzlem.

Rozcieńczanie
Produktem Fondo Setaliet.
Podczas aplikacji powłoki końcowej - max. 5% objętościowo.
W przypadku nakładania powłoki pośredniej - w stosunku objętościowym 1:1.

W przypadku konieczności nałożenia dodatkowej powłoki pośredniej na kontrastowych 
podłożach o dużej lub zmiennej chłonności - max. 10% objętościowo.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem ogólnodostępnych 
detergentów. 

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności
do przewidywanego zastosowania. 

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.
  
Nie można stosować produktu przy silnym wietrze i bezpośrednim promieniowaniu 
słonecznym. Dopóki powłoka malarska całkowicie nie wyschnie - chronić przed 
deszczem, nadmierną wilgotnością (mgłą) i mrozem. Aby uzyskać powierzchnię o 
jednolitej barwie, zalecamy wyrównanie chłonności podłoża i aplikację „mokro na 
mokro”. Ze względu na proces sylifikacji, zmiany odcienia barwy należy traktować jako 
typowe dla stosowanego produktu. Różnice w kolorach i przebarwienia nie stanowią 
wad technicznych. Aby zachować właściwości produktu nie należy mieszać farby Alpha 
Setaliet z innymi produktami do wykonywania powłok malarskich.

Środki ostrożności
Zalecamy osłonięcie szyb okiennych i wszystkich innych powierzchni przed aplikacją 
produktu w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Nie pić, nie jeść i nie palić tytoniu 
podczas stosowania produktu. 

Środki bezpieczeństwa
Chronić oczy i skórę przed rozpryskami produktu. Ewentualne rozpryski produktu, które 
dostały się do oczu lub na skórę trzeba natychmiast zmyć dużą ilością wody.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, zagrzybień, 
zwapnień i środkówantyadhezyjnych. W zależności od pory roku i warunków 
temperaturowych nie należy malować świeżych tynków przez co najmniej 4 tygodnie.
Stare silikatowe i mineralne powłoki malarskie należy na całej powierzchni 
wyszczotkować i oczyścić.

* Produkt dostępny w ofercie do wyczerpania zapasów

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

www.sikkens-deco.plAplikacja pędzlem /
wałkiem

Do stosowania 
wewnątrz 

i na zewnątrz

Wymieszać przed 
użyciem

Kolejna warstwa
po min. 12 godz.

PZH
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Niewłaściwe podłoża: np. tworzywa sztuczne, drewno, podłoża poziome z zalegającą 
wodą, podłoża mokre.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoże z zanieczyszczeń, sadzy i skredowań. 
Istniejące uszkodzenia, ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem
i wyrównać.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych,
koloru zastosowanej farby.  
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki.  W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

W wyniku działania wilgoci (rosa, mgła lub deszcz) może dojść po malowaniu
do wytrącania się emulgatorów z powłoki malarskiej. Emulgatory pojawiają się
na powierzchni w formie białawych smug. Ponieważ te środki pomocnicze 
rozpuszczają się w wodzie, są one zmywane przy późniejszych opadach deszczu. 
Zjawisko powstawania tych smug nie zachodzi przy malowaniu w suchych warunkach 
atmosferycznych.

Zwarte, słabo chłonące tynki CS I, CS II, CS III i CS IV (P Ic, P II i P III), mineralne 
tynki lekkie oraz przyczepne stare mineralne powłoki malarskie

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Setaliet zmieszanym w stosunku objętościowym 1:1
z produktem Fondo Setaliet*

Nowe, pyliste, bardzo chłonne i o zmiennej chłonności tynki CS I, CS II,
CS III i CS IV (P Ic, P II i P III) oraz przyczepne, zwietrzałe , skredowane stare 
mineralne powłoki malarskie i podłoża porowate.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Fondo Setaliet* rozcieńczonym wodą w stosunku 
objętościowym od 1:1 do 1:3 (przy bardzo chłonnych tynkach aplikować 2 x „mokro na 
mokro”).

Powłoka pośrednia
Warstwa pośrednia z produktu Fondo Setaliet* zmieszanego z produktem Alpha 
Setaliet w stosunku objętościowym 1:1. Na kontrastowych podłożach o dużej lub 
zmiennej chłonności dodatkowa powłoka pośrednia z farby Alpha Setaliet przy max. 
10% obj. rozcieńczeniu gruntem Fondo Setaliet* 

Powłoka końcowa
Dokładna , równomierna powłoka z farby Alpha Setaliet przy max. 5% obj. 
rozcieńczeniu gruntem Fondo Setaliet*

Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zawiera: tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetyl)imidazo[4,5-d]
imidazol-2,5(1H,3H)-dionu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
 
R52/53  Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące 
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę

S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH 
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/c): 40 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 25 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Setaliet

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 2 lata. 
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Setaliet

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu 
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność 
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl
 
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.



42

FARBY ZEWNĘTRZNE

Sikkens
Alpha Supraliet

Polisilikatowa, matowa farba elewacyjna
na podłoża mineralne,
organiczne i mieszane.

Zastosowanie
Do malowania podłoży mineralnych, takich jak tynki wapienne, cementowe, 
cementowo-wapienne, bloczki silikatowe, cementowe, cegły wapienno-piaskowe 
itp. oraz do renowacji powłok z farb mineralnych (np. wapiennych czy silikatowych) 
jak i do renowacji organicznych powłok dyspersyjnych na elewacjach, na których chce 
się nadać matowe, mineralne wykończenie. Nie stosować na powłokach alkidowych, 
plastyczno-elastycznych, ani na podłożach nie dających się zwilżyć i z betonu 
komórkowego. Przy zastosowaniu na beton, należy pamiętać, że Alpha Supraliet 
nie hamuje procesu karbonatyzacji. Szczególnie polecany na budynki historyczne i 
pomniki.

Właściwości
Dzięki specjalnej kompozycji wykazuje dobrą przyczepność do podłoży mineralnych 
jak i do powłok z dyspersyjnych farb organicznych, a jednocześnie spełnia wymagania 
normy DIN 18363 pkt. 2.4.6 dla farb dyspersyjno-silikatowych. Tworzy układ otwarty 
dyfuzyjnie dla pary wodnej (ma wysoką paroprzepuszczalność), nie powoduje 
naprężeń, dobrze kryje i łatwo się aplikuje. Charakteryzuje się też krótkim czasem 
schnięcia umożliwiającym naniesienie dwóch warstw w ciągu dnia roboczego. Ma 
wysoką alkaliczność (pH 10-11), co praktycznie uniemożliwia porastanie elewacji 
algami i porostami. Dodatkowo zastosowanie technologii Sol Silica (stabilnej dyspersji 
krzemionki koloidalnej) daje powłokę o bardzo niskiej nasiąkliwości wodą i słabo 
przyjmującą kurze i pyły. Powłoka jest więc odporna na deszcze i ma zdolność do 
samooczyszczania się pod wpływem deszczu oraz ułatwia proces mycia elewacji.

Właściwości fizyczne według DIN EN 1062
Połysk    G3   mat (<2GU/85°)
Grubość powłoki   E3   >100 i <=200
Współczynnik przenikania pary wodnej  V1   duży; Sd=0,09 - 0,13m
Przepuszczalność wody   W3  mała; w=0,085 kg/(m²/h0,5)
Przepuszczalność CO2    C0    (SDCO2 < 50m)

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania
5 L i 12,5 L

Zużycie  
Ok. 130 - 160 ml/m² (wydajność: 6 - 8m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość:
ok. 1,515 kg/l

Zawartość części stałych
ok. 55% wag. = ok. 36% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 5 - 30°C dla podłoża, powietrza i produktu. Wilgotność względna 
powietrza max 85%. Przy bardzo suchym powietrzu i silnym promieniowaniu 
słonecznym trzeba podjąć środki zapobiegające zbyt szybkiemu schnięciu.

Czas schnięcia w warunkach normalnych (23°C i względna wilgotność 
powietrza 50% wg DIN 50014)
Pyłosuchość po 1 godzinie.
Kolejne powłoki malarskie można nakładać po ok. 4 - 6 godzinach.

Sposób aplikacji 
Wałkiem lub pędzlem.

Rozcieńczanie
Produktem Alpha Supraliet Primer* w ilości max. 10 - 15% objętościowo.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ewentualnym dodatkiem
ogólnodostępnych detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Nie można stosować produktu przy silnym wietrze i bezpośrednim promieniowaniu 
słonecznym. Dopóki powłoka malarska całkowicie nie wyschnie - chronić przed 
deszczem, nadmierną wilgotnością (mgłą) i mrozem. Aby uzyskać powierzchnię o 
jednolitej barwie, zalecamy wyrównanie chłonności podłoża i aplikację „mokro na
mokro”. Ze względu na proces sylifikacji, zmiany odcienia barwy należy traktować jako 
typowe dla stosowanego produktu. Różnice w kolorach i przebarwienia nie stanowią 
wad technicznych. Aby zachować właściwości produktu nie należy mieszać farby Alpha 
Supraliet z innymi produktami do wykonywania powłok malarskich.

Środki ostrożności
Zalecamy osłonięcie szyb okiennych i wszystkich innych powierzchni przed aplikacją
produktu w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Nie pić, nie jeść i nie palić tytoniu 
podczas stosowania produktu.

Środki bezpieczeństwa
Chronić oczy i skórę przed rozpryskami produktu. Ewentualne rozpryski produktu, które 
dostały się do oczu lub na skórę trzeba natychmiast zmyć dużą ilością wody.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

www.sikkens-deco.plAplikacja
pędzlem / wałkiem

Do stosowania
na zewnątrz

Wymieszać przed 
użyciem

Kolejna warstwa
po min. 4-6 godz.

PZH
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Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, zagrzybień, 
zwapnień i środków antyadhezyjnych. W zależności od pory roku i warunków 
temperaturowych nie należy malować świeżych tynków przez co najmniej 4 tygodnie.
Stare silikatowe i mineralne powłoki malarskie należy na całej powierzchni 
wyszczotkować i oczyścić.
Niewłaściwe podłoża: np. tworzywa sztuczne, drewno, podłoża poziome z zalegającą 
wodą, podłoża mokre, powłoki z żywic alkidowych, podłoża plastyczno-elastyczne, 
podłoża nie ulegające zwilżaniu wodą oraz elementy z betonu komórkowego.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i skredowań. Istniejące uszkodzenia, ubytki
i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i wyrównać.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

W wyniku działania wilgoci (rosa, mgła lub deszcz) może dojść po malowaniu do 
wytrącania się emulgatorów z powłoki malarskiej. Emulgatory pojawiają się na 
powierzchni w formie białawych smug. Ponieważ te środki pomocnicze rozpuszczają się 
w wodzie, są one zmywane przy późniejszych opadach deszczu. Zjawisko powstawania 
tych smug nie zachodzi przy malowaniu w suchych warunkach atmosferycznych.

Nowe, pyliste, bardzo chłonne i o zmiennej chłonności tynki mineralne
CS I, CS II, CS III i CS IV (P Ic, P II i P III)

Gruntowanie
Zagruntować preparatem gruntującym Alpha Supraliet Primer* zmieszanym w 
stosunku objętościowym 1:1 z wodą (przy bardzo chłonnych podłożach aplikować
2x „mokro na mokro”).

Stare, zwarte tynki mineralne CS I, CS II, CS III i CS IV(P Ic, P II i P III), 
niemalowane lub z istniejącymi, przyczepnymi powłokami mineralnymi w
dobrym stanie

Gruntowanie
Zagruntować preparatem gruntującym Alpha Supraliet Primer* zmieszanym w 
stosunku objętościowym 1:1 z wodą.

Zwarte, przyczepne i w dobrym stanie powłoki malarskie z dyspersyjnych
farb organicznych oraz tynki dyspersyjne

Gruntowanie
Zagruntować preparatem Alpha Supraliet rozcieńczonym 10 - 15% objętościowo 
preparatem gruntującym Alpha Supraliet Primer*. Gruntowanie w tym przypadku 
stanowi jednocześnie powlokę pośrednią systemu malarskiego.
Uwaga: W miejscach szpachlowania i wypełnień ubytków tynku, gruntować
preparatem gruntującym Alpha Supraliet Primer* rozcieńczonym wodą w stosunku
objętościowym 1:1.

Powłoka pośrednia
Alpha Supraliet rozcieńczony 10 - 15% objętościowo produktem Alpha Supraliet 
Primer*. W przypadku kontrastowych kolorów nanieść dwie takie warstwy.

Powłoka końcowa
Dokładna, równomierna powłoka z farby Alpha Supraliet rozcieńczonej 10 - 15%
objętościowo produktem Alpha Supraliet Primer*.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/c): 40 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 25 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Supraliet

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu minimum 1 rok.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Supraliet.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w 
karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada 
za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem 
informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie 
prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl
 
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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EMALIE

Sikkens
Rubbol Azura plus

Bezwonna, kryjąca emalia
syntetyczna o wysokim połysku, do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie 
Do wykonywania wysokiej jakości, końcowych powłok malarskich z wysokim połyskiem 
na odpowiednio przygotowanych podłożach drewnianych i metalowych (żelaznych 
i nieżelaznych). Stosowany przede wszystkim do odpowiednio przygotowanych 
konstrukcji drewnianych we wnętrzach pomieszczeń. Ze względu na gładką powłokę
o wysokim połysku, stosować szczególnie na elementach, które wymagać będą 
częstego mycia (usuwanie zabrudzeń z gładkich, błyszczących powierzchni jest 
łatwiejsze niż przy powłokach matowych lub satynowych). Produkt do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz. Może być stosowany do malowania okien.

Właściwości
Emalia Rubbol Azura plus spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym
emaliom o wysokim połysku należącym do nowej generacji lakierów VOC 2010.
Produkt zapewnia optymalne warunki użytkowe porównywalne ze sprawdzonymi
emaliami na bazie żywicy alkidowej starej generacji. Rubbol Azura plus daje
gwarancję uzyskania optymalnego rezultatu.
Emalia Rubbol Azura plus tworzy bardzo wytrzymałą, gładką, błyszczącą powłokę
odporną na działanie słabych kwasów i detergentów stosowanych w gospodarstwie
domowym. Przy niedostatecznych warunkach oświetleniowych może następować
żółknięcie pokrytych powierzchni.

Stopień połysku
88 GU/60°; połysk.
Zależnie od warunków schnięcia, ostateczny stopień połysku jest uzyskiwany
dopiero po 2 - 3 tygodniach.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.
Kolor stabilizuje się dopiero po wyschnięciu.

Opakowania 
0,5 L; 1 L i 2,5 L

Zużycie na gładkich podłożach
70 ml/m² (wydajność: 14 m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 1,1 kg/l

Zawartość części stałych
ok. 78% wag. = ok. 65% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 5 - 30°C, względna wilgotność powietrza: max. 85%

Czas schnięcia w  warunkach normalnych 23°C/50% wilg. wzgl. powietrza,
wg DIN 50014
Pyłosuchość: po 2 godzinach
Sucha w dotyku: po 4 godzinach
Po 18 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu.
Do szlifowania nadaje się po 48 godzinach, a pełne utwardzenie następuje po ok.
tygodniu.
Istnieje możliwość odchyleń w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.

Sposób aplikacji
Pędzlem, wałkiem. Optymalne wyniki są uzyskiwane przy grubości warstwy mokrej 
wynoszącej 80 - 100 µm. Szczególnie przydatne są pędzle z włosia naturalnego i wałki 
piankowe. Nie zaleca się stosowania metody natryskowej, gdyż konieczne byłoby 
rozcieńczenie i zostałaby przekroczona wartość graniczna dla lotnych związków organicznych.

Rozcieńczanie
Produkt nie wymaga rozcieńczania; jest gotowy do użycia.

Czyszczenie narzędzi
Rozcieńczalnikiem ST 825* lub benzyną lakową.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Kolor biały i barwy pochodne od nich mają tendencję do zmiany tonacji 
barwy przy sztucznym lub niewystarczającym oświetleniu. Te typowe dla farb 
rozpuszczalnikowych zjawiska nasilają się przy składowaniu w ciemnych miejscach i 
w atmosferze zawierającej amoniak. Ze względu na zapach nie należy stosować farb 
rozpuszczalnikowych do malowania wewnętrznych powierzchni mebli i szaf.

W przypadku stosowania na zewnątrz drewna pochodzącego z drzew iglastych zaleca 
się najpierw zabezpieczenie drewna produktem Cetol AktivaBP* (sprawdzony środek 
zabezpieczający drewno) lub produktem Cetol BL AktivaBP* (środek zabezpieczający 
przed sinizną drewna). Wilgotność drewna przy stosowaniu produktu Rubbol Azura 
plus może wynosić max. 15%.

Drewniane elementy wbudowywane w budynki muszą być co najmniej zagruntowane 
i pokryte pośrednią powłoką malarską. Impregnowanie środkiem zabezpieczającym 
drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie.

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, chwytne i nie może posiadać substancji 
zmniejszających przyczepność, takich np. jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie.
Należy sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych 
warstw.
Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Przy pracach renowacyjnych wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach 
elementów budowlanych zachowujących wymiary (np. okna), konieczne jest 
sprawdzenie powłoki strony wewnętrznej tego elementu i zastosowanie takiego 
samego systemu powłokowego.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Kolejna warstwa
po ok. 18 godz.

www.sikkens-deco.pl

PZH
Aplikacja pędzlem /

wałkiem
Do stosowania 

wewnątrz 
i na zewnątrz

Pyłosuchość: 2 h
Sucha w dotyku: 4 h

Wymieszać przed 
użyciem
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Warianty powlekania

1. Podłoża nowe, niemalowane 

1.1 Podłoże drewniane – na zewnątrz
Impregnowanie
tylko drewno iglaste przy zastosowaniu zewnętrznym - produktem Cetol AktivaBP*
Gruntowanie
Rubbol Grund plus*
Warstwa pośrednia
Rubbol Azura plus
Warstwa końcowa
Rubbol Azura plus

1.2 Podłoże drewniane – wewnątrz
Gruntowanie
Redox BL Multi Primer* (jeśli nie jest wymagane szpachlowanie).
Warstwa pośrednia
Rubbol Vorlack plus* lub Rubbol Azura plus
Warstwa końcowa
Rubbol Azura plus

1.3 Podłoże stalowe i żelazne 
Przygotowanie podłoża
Wymagany stopień obróbki powierzchni St2 lub PMA według EN ISO 12944-4.
Gruntowanie
Na zewnątrz i wewnątrz: dwie warstwy Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol Grund plus* lub Rubbol Azura plus
Warstwa końcowa
Rubbol Azura plus

1.4 Podłoże z metali nieżelaznych 
Przygotowanie podłoża
Za pomocą włókniny wyszorować podłoże 2% roztworem wodnym amoniaku
z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń. Gdy starty zostanie nalot korozyjny
i zabrudzenia i stworzy się szara piana - pozostawić ją na ok. 10 min. Dokładnie spłukać 
czystą wodą i natychmiast po wyschnięciu rozpocząć gruntowanie.
Gruntowanie
Na zewnątrz i wewnątrz: dwie warstwy Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol Grund plus* lub Rubbol Azura plus
Warstwa końcowa
Rubbol Azura plus

2. Renowacja powłok

W przypadku pęknięć i szpar na łączeniach elementów z drewna, uszczelnić je 
produktem Kodrin Seal*. Otwory i większe uszkodzenia drewna wypełnić produktem 
Componex WR Fast*.

2.1 Nośne i częściowo nośne stare powłoki malarskie
Przygotowanie podłoża
Umycie 10% roztworem wodnym chlorku amonowego, dokładne spłukanie czystą
wodą, przeszlifowanie i usunięcie luźnych części starej powłoki malarskiej.
Gruntowanie
Dla elementów używanych wewnątrz pomieszczeń - Rubbol Grund plus* lub Redox
BL Multi Primer*. Dla elementów używanych na zewnątrz - Rubbol Grund plus*
(odsłonięte fragmenty surowego drewna iglastego impregnować uprzednio
produktem Cetol AktivaBP*).
Warstwa pośrednia
Rubbol Vorlack plus* lub Rubbol Azura plus
Warstwa końcowa
Rubbol Azura plus

2.2. Nie nośne stare powłoki malarskie
Przygotowanie podłoża
Całkowicie usunąć starą powłokę malarską.
Gruntowanie
Dla elementów używanych wewnątrz pomieszczeń - Rubbol Grund plus* lub Redox
BL Multi Primer*.
Dla elementów używanych na zewnątrz - Rubbol Grund plus* (odsłonięte fragmenty
surowego drewna iglastego impregnować uprzednio produktem Cetol AktivaBP*).

Warstwa pośrednia
Rubbol Vorlack plus* lub Rubbol Azura plus
Warstwa końcowa
Rubbol Azura plus

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

R10 Produkt łatwopalny
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
Zawiera oksym butan-2-onu, związki kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
S2 Chronić przed dziećmi
S23 Nie wdychać oparów
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO: 
Limit zawartości LZO (kat. A/d): 300 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 300 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Rubbol Azura plus.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 2 lata.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Rubbol Azura plus.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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EMALIE

Sikkens
Rubbol Satura plus

Uretanowo-alkidowa, kryjąca emalia 
syntetyczna o połysku satynowym,

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie 
Do wykonywania wysokiej jakości, końcowych powłok malarskich z satynowym
połyskiem na odpowiednio przygotowanych podłożach drewnianych i metalowych
(żelaznych i nieżelaznych). Stosowany przede wszystkim do odpowiednio
przygotowanych konstrukcji drewnianych we wnętrzach pomieszczeń.
Z uwagi na satynowe wykończenie powłoki, szczególnie nadaje się do podłoży
o nierównomiernej powierzchni lub chropowatych, maskując drobne ich nierówności,
oraz wszędzie tam, gdzie z przyczyn utrudnionego dostępu istnieje obawa
nierównomiernego rozprowadzenia powłoki. Produkt do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz. Może być również stosowany do malowania okien.

Właściwości
Emalia Rubbol Satura plus spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym 
emaliom o satynowym połysku należącym do nowej generacji lakierów VOC 2010. 
Produkt zapewnia optymalne warunki użytkowe porównywalne ze sprawdzonymi 
emaliami na bazie żywicy alkidowej starej generacji. Rubbol Satura plus daje 
gwarancję uzyskania optymalnego rezultatu. Emalia Rubbol Satura plus tworzy bardzo 
wytrzymałą powłokę odporną na działanie słabych kwasów i detergentów stosowanych 
w gospodarstwie domowym. Po całkowitym wyschnięciu, powłoka jest odporna
na zadrapania. Produkt szybko schnie i dobrze się rozprowadza.

Stopień połysku
20 - 30 GU/60°; połysk satynowy.
Zależnie od sposobu stosowania produktu, ostateczny stopień połysku jest uzyskiwany 
dopiero po 2 - 3 tygodniach.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.
Kolor stabilizuje się dopiero po wyschnięciu.

Opakowania 
0,5 L; 1 L i 2,5 L

Zużycie na gładkich podłożach 
70 ml/m² (wydajność: 14 m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 1,1 kg/l zależnie od barwy

Zawartość części stałych
ok. 76% wag. = ok. 64% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 5 - 30°C, dla produktu, podłoża i powietrza; względna wilgotność
powietrza: max. 85%

Czas schnięcia 
w  warunkach normalnych 23°C/50% wilg. wzgl. powietrza, wg DIN 50014
Pyłosuchość: po 4 godzinach
Sucha w dotyku: po 6 godzinach
Po 16 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu.
Istnieje możliwość odchyleń w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.

Sposób aplikacji
Pędzlem, wałkiem. Optymalne wyniki są uzyskiwane przy grubości warstwy mokrej 
wynoszącej 80 - 100 µm. Szczególnie przydatne są pędzle z włosia naturalnego i wałki 
piankowe.
Nie zaleca się stosowania metody natryskowej, gdyż konieczne byłoby rozcieńczenie i zostałaby 
przekroczona wartość graniczna dla lotnych związków organicznych.

Rozcieńczanie
Produkt nie wymaga rozcieńczania; jest gotowy do użycia.

Czyszczenie narzędzi
Rozcieńczalnikiem ST 825* lub benzyną lakową.
  
  Stosowanie

 Wskazówki dotyczące stosowania produktu 

Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Kolor biały i barwy pochodne od nich mają tendencję do zmiany tonacji 
barwy przy sztucznym lub niewystarczającym oświetleniu. Te typowe dla farb 
rozpuszczalnikowych zjawiska nasilają się przy składowaniu w ciemnych miejscach i 
w atmosferze zawierającej amoniak. Ze względu na zapach nie należy stosować farb 
rozpuszczalnikowych do malowania wewnętrznych powierzchni mebli i szaf.

W przypadku stosowania na zewnątrz drewna pochodzącego z drzew iglastych zaleca 
się najpierw zabezpieczenie drewna produktem Cetol AktivaBP* (sprawdzony środek 
zabezpieczający drewno) lub produktem Cetol BL AktivaBP* (środek zabezpieczający 
przed sinizną drewna). Wilgotność drewna przy stosowaniu produktu Rubbol Azura 
plus może wynosić max. 15%.

Drewniane elementy wbudowywane w budynki muszą być co najmniej zagruntowane 
i pokryte pośrednią powłoką malarską. Impregnowanie środkiem zabezpieczającym 
drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie.

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, chwytne i nie może posiadać substancji 
zmniejszających przyczepność, takich np. jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie.
Należy sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych 
warstw.
Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków pogodowych, 
ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi wiedzy 
i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe wykonywanie 
prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Warianty powlekania

1. Podłoża nowe, niemalowane

1.1 Podłoże drewniane – na zewnątrz
Impregnowanie
Tylko drewno iglaste przy zastosowaniu zewnętrznym – produktem Cetol AktivaBP*.
Gruntowanie
Rubbol Grund plus*
Warstwa pośrednia
Rubbol Grund plus* lub Rubbol Satura plus
Warstwa końcowa
Rubbol Satura plus

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Kolejna warstwa
po ok. 16 godz.

Wymieszać przed 
użyciem

www.sikkens-deco.pl

PZH
Aplikacja pędzlem /

wałkiem
Do stosowania 

wewnątrz 
i na zewnątrz

Pyłosuchość: 4 h
Sucha w dotyku: 6 h
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1.2 Podłoże drewniane – wewnątrz
Gruntowanie
Redox BL Multi Primer* (jeśli nie jest wymagane szpachlowanie).
Warstwa pośrednia
Rubbol Vorlack plus* lub Rubbol Satura plus
Warstwa końcowa
Rubbol Satura plus

1.3 Podłoże stalowe i żelazne 
Przygotowanie podłoża
Wymagany stopień obróbki powierzchni St2 lub PMA według EN ISO 12944-4.
Gruntowanie
Na zewnątrz i wewnątrz: dwie warstwy Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol Grund plus* lub Rubbol Satura plus
Warstwa końcowa
Rubbol Satura plus

1.4 Podłoże z metali nieżelaznych 
Przygotowanie podłoża
Za pomocą włókniny wyszorować podłoże 2% roztworem wodnym amoniaku
z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń. Gdy starty zostanie nalot korozyjny
i zabrudzenia i stworzy się szara piana - pozostawić ją na ok. 10 min. Dokładnie spłukać 
czystą wodą i natychmiast po wyschnięciu rozpocząć gruntowanie.
Gruntowanie
Na zewnątrz i wewnątrz: dwie warstwy Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol Vorlack plus* lub Rubbol Satura plus
Warstwa końcowa
Rubbol Satura plus

2. Renowacja powłok

W przypadku pęknięć i szpar na łączeniach elementów z drewna, uszczelnić je 
produktem Kodrin Seal*. Otwory i większe uszkodzenia drewna wypełnić produktem 
Componex WR Fast*.

2.1 Nośne i częściowo nośne stare powłoki malarskie
Przygotowanie podłoża
Umycie 10% roztworem wodnym chlorku amonowego, dokładne spłukanie czystą 
wodą, przeszlifowanie i usunięcie luźnych części starej powłoki malarskiej.
Gruntowanie
Dla elementów używanych wewnątrz pomieszczeń - Rubbol Grund plus* lub Redox
BL Multi Primer*.
Dla elementów używanych na zewnątrz - Rubbol Grund plus* (odsłonięte fragmenty 
surowego drewna iglastego impregnować uprzednio produktem Cetol AktivaBP*).
Warstwa pośrednia
Rubbol Vorlack plus* lub Rubbol Satura plus
Warstwa końcowa
Rubbol Satura plus

2.2. Nie nośne stare powłoki malarskie na drewnie
Przygotowanie podłoża
Całkowicie usunąć starą powłokę malarską.
Gruntowanie
Dla elementów używanych wewnątrz pomieszczeń - Rubbol Grund plus* lub Redox
BL Multi Primer*.
Dla elementów używanych na zewnątrz - Rubbol Grund plus* (odsłonięte fragmenty
surowego drewna iglastego impregnować uprzednio produktem Cetol AktivaBP*).
Warstwa pośrednia
Rubbol Vorlack plus* lub Rubbol Satura plus
Warstwa końcowa
Rubbol Satura plus

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zawiera oksym butan-2-onu, związki kobaltu.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skory i oczu

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:  
Limit zawartości LZO (kat. A/d): 300 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 300 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Rubbol Satura plus.

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 2 lata.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Rubbol Satura plus.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania
producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu
w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.



50

EMALIE

Sikkens
Rubbol BL Azura

Wodorozcieńczalna emalia poliuretanowo-
alkidowa o wysokim połysku do stosowania 

wewnątrz i na zewnątrz.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Kolejna warstwa
po ok. 6 godz.

Wymieszać przed 
użyciem

www.sikkens-deco.pl

PZH
Aplikacja pędzlem /

wałkiem
Do stosowania 

wewnątrz 
i na zewnątrz

Pyłosuchość: 1 h
Sucha w dotyku: 2 h

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

Zastosowanie 
Do wykonywania wysokiej jakości, podlegających dużym obciążeniom powłok 
malarskich na odpowiednio przygotowanym podłożu drewnianym, metalowym, 
z twardego tworzywa sztucznego i na starych powłokach malarskich (również na 
emaliach alkidowych). Produkt stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Preferowane 
zakresy stosowania to drzwi, ściany działowe, zabudowy drewniane i inne wewnętrzne 
konstrukcje drewniane. 

Właściwości
Produkt jest bezwonny i ekologiczny. Jest łatwy w użyciu: ma długi czas otwarcia, 
świetnie się rozprowadza i wykazuje wysoką zdolność krycia. Dobrze kryje krawędzie 
i szybko schnie. Wykonane nim powłoki malarskie mają stabilny stopień połysku w 
czasie, są trwałe, odporne na blokowanie, obciążenia i na działanie detergentów, przez 
co dobrze się czyszczą. Umożliwia uzyskiwanie eleganckich powierzchni o wysokim 
połysku.

Stopień połysku
ok. 80 - 85 GU/60° (ISO 2813); połysk
Zależnie od sposobu stosowania produktu, ostateczny stopień połysku jest uzyskiwany 
dopiero po 2 - 3 tygodniach.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania 
0,5 L; 1 L i 2,5 L

Zużycie na gładkich podłożach 
80 ml/m² (wydajność: 13 m²/l)  w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość:   
ok.1,2  kg/l 

Zawartość części stałych 
biały ok. 53% wag. = 40% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 7 - 30°C dla produktu, podłoża i powietrza
Wilgotność względna powietrza: max. 85%

Czas schnięcia  w  temperaturze 20°C i 65% wilg. wzgl. powietrza
Czas otwarcia powłoki mokrej: 6 - 8 minut
Pyłosuchość:  po 1 godzinie
Sucha w dotyku: po 2 godzinach
Po 6 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu. 
Istnieje możliwość odchyleń w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.
Możliwe jest wielokrotne malowanie w ciągu jednego dnia roboczego!

Sposób aplikacji
Pędzlem lub wałkiem. Szczególnie przydatne są specjalne pędzle akrylowe, wałki 
z delikatnej pianki poliuretanowej i wałki z mikrowłókien. Można również nanosić 
produkt przy użyciu standardowych narzędzi.  
Do szlifowania nadają się następujące systemy 3M: włóknina szlifierska Multi-Flex
czerwona – bardzo drobna, szara – ultra drobna, delikatne gąbki szlifierskie 3809 – 
drobna, 3810 - super drobna, 2601 - ultra drobna.
Nie zaleca się metody natryskowej aplikacji, gdyż zauważalnie zmienia się zwilżalność 
produktu do podłoża, co skutkować może gorszym pokrywaniem krawędzi 
malowanych elementów.

Rozcieńczanie
Produkt nie wymaga rozcieńczania. W razie potrzeby rozcieńczać wodą.

Czyszczenie narzędzi 
Wodą z ewentualnym dodatkiem ogólnodostępnych detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu 

Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności
do przewidywanego zastosowania. 

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.   

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Przy niektórych rodzajach 
drewna, szczególnie przy drewnie pochodzącym z drzew liściastych, może dochodzić 
przy stosowaniu produktów rozcieńczalnych wodą do odbarwień w wyniku działania 
naturalnych składników zawartych w drewnie. Składniki te mogą prowadzić do 
odbarwień również w powłokach gruntujących i pośrednich, mimo tego że nie są one 
początkowo widoczne. 

W przypadku  stosowania na zewnątrz drewna pochodzącego z drzew iglastych zaleca 
się najpierw zabezpieczenie drewna produktem Cetol AktivaBP* (sprawdzony środek 
zabezpieczający drewno) lub produktem Cetol BL AktivaBP* (środek zabezpieczający 
przed sinizną drewna). 
Wilgotność drewna przy stosowaniu produktu Rubbol BL Azura może wynosić max. 
15%.

Drewniane elementy wbudowywane w budynki muszą być co najmniej zagruntowane 
i pokryte pośrednią powłoką malarską. Impregnowanie środkiem zabezpieczającym 
drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie. 

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, chwytne i nie może posiadać substancji 
zmniejszających przyczepność, takich np.jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie. Należy 
sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych warstw. 
Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków pogodowych, 
ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej farby.  
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki.  W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Warianty powlekania

1. Podłoża nowe, niemalowane

1.1 Podłoże drewniane – na zewnątrz
Impregnowanie
tylko drewno iglaste przy zastosowaniu zewnętrznym - produktem Cetol AktivaBP*
lub produktem Cetol BL AktivaBP*
Gruntowanie
Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubol BL Azura
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Warstwa końcowa
Rubbol BL Azura

1.2 Podłoże drewniane – wewnątrz
Gruntowanie
Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL Multi Primer*
Szpachlowanie
Szpachla Kodrin BL*  - w razie potrzeby
Warstwa pośrednia
Rubbol BL Azura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Azura

1.3 Twarde PCV i podłoża pokrewne
Obróbka wstępna
Lekkie przeszlifowanie włókniną szlifierską.
Gruntowanie
Na zewnątrz  i wewnątrz Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubol BL Azura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Azura

1.4 Podłoże z metali nieżelaznych 
Przygotowanie podłoża
Za pomocą włókniny wyszorować podłoże 2% roztworem wodnym amoniaku
z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń. Gdy starty zostanie nalot korozyjny
i zabrudzenia i stworzy się szara piana - pozostawić ją na ok. 10 min. Dokładnie spłukać 
czystą wodą i natychmiast po wyschnięciu rozpocząć gruntowanie.
Gruntowanie
Na zewnątrz  i wewnątrz Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol BL Azura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Azura

1.5 Podłoże stalowe
Przygotowanie podłoża
Wymagany stopień obróbki powierzchni St 2 lub PMA według EN ISO 12944-4.
Gruntowanie
Na zewnątrz  i wewnątrz: dwie warstwy Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol BL Azura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Azura

2. Renowacja powłok

W przypadku pęknięć i szpar na łączeniach elementów z drewna, uszczelnić je 
produktem Kodrin Seal*. Otwory i większe uszkodzenia drewna wypełnić produktem 
Componex WR Fast*.

2.1 Nośne stare akrylowe powłoki malarskie
Przygotowanie podłoża
Umycie 10% roztworem wodnym chlorku amonowego, dokładne spłukanie czystą 
wodą, przeszlifowanie i usunięcie luźnych części starej powłoki malarskiej. 
Gruntowanie
Odkryte fragmenty surowego drewna produktem Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL 
Multi Primer*
Warstwa pośrednia 
Rubbol BL Azura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Azura

2.2 Nośne stare powłoki alkidowe (na zewnątrz)
Gruntowanie
Odkryte fragmenty surowego drewna produktem Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL 
Multi Primer*
Warstwa pośrednia 
Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL Multi Primer*
Warstwa końcowa
jedna lub dwie powłoki z Rubbol BL Azura

2.3 Nośne stare powłoki alkidowe (wewnątrz)
Gruntowanie
Odkryte fragmenty surowego drewna produktem Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL 
Multi Primer*

Warstwa pośrednia 
Rubbol BL Azura

Warstwa końcowa
Rubbol BL Azura

2.4 Nienośne stare powłoki malarskie
Przygotowanie podłoża
Całkowicie usunąć starą powłokę malarską. 
Budowa systemu – patrz punkt 1. „Podłoża nowe, niemalowane”.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki 

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/d): 130 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 40 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Rubbol BL Azura

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok. 
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Rubbol BL Azura

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl 

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować: 
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek); 
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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EMALIE

Sikkens
Rubbol BL Satura
Wodorozcieńczalna emalia poliuretanowo-

akrylowa o połysku satynowym do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Metoda natrysku Natrysk 
hydrodynamiczny

Natrysk 
hydrodynamiczny 

wspomagany 
powietrzem

Ciśnienie produktu 160 bar 100 - 120 bar

Ciśnienie powietrza 1,5 - 2 bar

Wielkość dyszy 0,008” / 0,2 mm 0,009” / 0,23 mm

Kąt natrysku

Rozcieńczenie

40°

ok. 5%

40°

ok. 5%

Zastosowanie 
Do wykonywania wysokiej jakości, podlegających dużym obciążeniom powłok 
malarskich na odpowiednio przygotowanym podłożu drewnianym, metalowym, 
z twardego tworzywa sztucznego i na starych powłokach malarskich (również na 
emaliach alkidowych). Produkt stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Preferowane 
zakresy stosowania to drzwi, ściany działowe, zabudowy drewniane i inne wewnętrzne 
konstrukcje drewniane. Odporność na temperaturę do 80°C (np. grzejniki).

Właściwości
Produkt jest bezwonny i ekologiczny. Jest łatwy w użyciu: ma długi czas otwarcia, 
świetnie się rozprowadza i wykazuje wysoką zdolność krycia. Dobrze kryje krawędzie
i szybko schnie. Wykonane nim powłoki malarskie mają stabilny stopień połysku
w czasie, są trwałe, odporne na blokowanie, obciążenia i na działanie detergentów, 
przez co dobrze się czyszczą. Umożliwia uzyskiwanie eleganckich powierzchni
o satynowym wykończeniu.

Stopień połysku
ok. 25 GU/60° (ISO 2813); połysk satynowy
Zależnie od sposobu stosowania produktu, ostateczny stopień połysku jest uzyskiwany 
dopiero po 2-3 tygodniach.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania  
0,5 L; 1 L;  2.5 L

Zużycie 
Ok. 80 ml/m² (wydajność: 13 m2/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość 
ok. 1,25kg/l

Zawartość części stałych
biały ok. 50% wag. = 35% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 7 - 30°C dla produktu, podłoża i powietrza
Wilgotność względna powietrza: max. 85%

Czas schnięcia 
w  temperaturze 20°C i 65% wilg. wzgl. powietrza
Czas otwarcia powłoki mokrej: 6 - 7 minut
Pyłosuchość:  po 1 godzinie
Sucha w dotyku: po 2 godzinach
Po 6 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu. 
Istnieje możliwość odchyleń w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.
Możliwe jest wielokrotne malowania w ciągu jednego dnia roboczego!

Sposób aplikacji
Pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.  Szczególnie przydatne są specjalne pędzle 
akrylowe, wałki z delikatnej pianki poliuretanowej i wałki z mikrowłókien. Można 
również nanosić produkt przy użyciu standardowych narzędzi. Do szlifowania nadają 
się następujące systemy 3M: włóknina szlifierska Multi-Flex czerwona – bardzo drobna, 
szara – ultra drobna, delikatne gąbki szlifierskie 3809 – drobna, 3810 - super drobna, 
2601 – ultra drobna

 

Rozcieńczanie 
Produkt nie wymaga rozcieńczenia. W razie potrzeby rozcieńczać wodą.

Czyszczenie narzędzi 
Wodą z ewentualnym dodatkiem ogólnodostępnych detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu 

Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania. 

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Przy niektórych rodzajach 
drewna, szczególnie przy drewnie pochodzącym z drzew liściastych, może dochodzić 
przy stosowaniu produktów  rozcieńczalnych wodą do odbarwień w wyniku działania 
naturalnych składników zawartych w drewnie. Składniki te mogą prowadzić do 
odbarwień również w powłokach gruntujących i pośrednich, mimo tego że nie są one 
początkowo widoczne.

W przypadku  stosowania na zewnątrz drewna pochodzącego z drzew iglastych zaleca 
się najpierw zabezpieczenie drewna produktem Cetol AktivaBP* (sprawdzony środek 
zabezpieczający drewno) lub produktem Cetol BL AktivaBP* (środek zabezpieczający 
przed sinizną drewna). Wilgotność drewna przy stosowaniu produktu Rubbol BL Satura 
może wynosić max. 15%.

Drewniane elementy wbudowywane w budynki muszą być co najmniej zagruntowane 
i pokryte pośrednią powłoką malarską. Impregnowanie środkiem zabezpieczającym 
drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie.

Podłoże musi być  czyste, suche, nośne, chwytne i nie może posiadać substancji 
zmniejszających przyczepność, takich np. jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie. Należy 
sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych warstw. 
Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków pogodowych, 
ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej farby.  
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi wiedzy 
i techniki.  W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe wykonywanie 
prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Kolejna warstwa
po ok. 6 godz.

www.sikkens-deco.pl

PZH
Do stosowania 

wewnątrz 
i na zewnątrz

Pyłosuchość: 1 h
Sucha w dotyku: 2 h

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

Aplikacja pędzlem, 
wałkiem, natryskiem 
hydrodynamicznym

Wymieszać przed 
użyciem
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Warianty powlekania

1. Podłoża nowe, niemalowane

1.1 Podłoże drewniane – na zewnątrz
Impregnowanie
tylko drewno iglaste przy zastosowaniu zewnętrznym - produktem Cetol AktivaBP*
lub produktem Cetol BL AktivaBP*
Gruntowanie
Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol BL Satura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Satura

1.2 Podłoże drewniane – wewnątrz
Gruntowanie
Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL Multi Primer*
Szpachlowanie
Szpachla Kodrin BL* - w razie potrzeby
Warstwa pośrednia
Rubbol BL Satura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Satura

1.3 Twarde PCV i podłoża pokrewne
Obróbka wstępna
Lekkie przeszlifowanie włókniną szlifierską.
Gruntowanie
Na zewnątrz  i wewnątrz Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol BL Satura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Satura

1.4 Podłoże z metali nieżelaznych 
Przygotowanie podłoża
Za pomocą włókniny wyszorować podłoże 2% roztworem wodnym amoniaku
z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń. Gdy starty zostanie nalot korozyjny
i zabrudzenia i stworzy się szara piana - pozostawić ją na ok. 10 min. Dokładnie spłukać 
czystą wodą i natychmiast po wyschnięciu rozpocząć gruntowanie.
Gruntowanie
Na zewnątrz  i wewnątrz Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol BL Satura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Satura

1.5 Podłoże stalowe 
Przygotowanie podłoża
Wymagany stopień obróbki powierzchni St 2 lub PMA według EN ISO 12944-4.
Gruntowanie
Na zewnątrz  i wewnątrz: dwie warstwy Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol BL Satura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Satura

2. Renowacja powłok

W przypadku pęknięć i szpar na łączeniach elementów z drewna, uszczelnić je 
produktem Kodrin Seal*. Otwory i większe uszkodzenia drewna wypełnić produktem 
Componex WR Fast*.

2.1 Nośne stare akrylowe powłoki malarskie
Przygotowanie podłoża
Umycie 10% roztworem wodnym chlorku amonowego, dokładne spłukanie czystą 
wodą, przeszlifowanie i usunięcie luźnych części starej powłoki malarskiej. 
Gruntowanie
Odkryte fragmenty surowego drewna produktem Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL 
Multi Primer*
Warstwa pośrednia 
Rubbol BL Satura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Satura

2.2 Nośne stare powłoki alkidowe (na zewnątrz)
Gruntowanie
Odkryte fragmenty surowego drewna produktem Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL 
Multi Primer*

Warstwa pośrednia 
Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL Multi Primer*
Warstwa końcowa
jedna lub dwie powłoki z Rubbol BL Satura

2.3 Nośne stare powłoki alkidowe (wewnątrz)
Gruntowanie
Odkryte fragmenty surowego drewna produktem Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL 
Multi Primer*
Warstwa pośrednia 
Rubbol BL Satura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Satura

2.4 Nie nośne stare powłoki malarskie
Przygotowanie podłoża
Całkowicie usunąć starą powłokę malarską. 
Budowa systemu – patrz punkt 1. „Podłoża nowe, niemalowane”.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty 
Atest PZH
Karta Charakterystyki 

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/d): 130 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 100 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Rubbol BL Satura

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok. 
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem. 

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Rubbol BL Satura

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność 
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje 
zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie 
odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, 
a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny 
z jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych 
wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, 
przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D,
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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EMALIE

Sikkens
Rubbol BL Magura

Wodorozcieńczalna, matowa emalia 
akrylowo-alkidowa modyfikowana 

poliuretanem do wewnątrz i na zewnątrz.

Metoda natrysku Natrysk 
hydrodynamiczny

Natrysk 
hydrodynamiczny 

wspomagany 
powietrzem

Ciśnienie produktu 160 bar 100 - 120 bar

Ciśnienie powietrza 1,5 - 2 bar

Wielkość dyszy 0,008” / 0,2 mm 0,009” / 0,23 mm

Kąt natrysku

Rozcieńczenie

40°

ok. 5%

40°

ok. 5%

Zastosowanie 
Do wykonywania wysokiej jakości, podlegających dużym obciążeniom powłok 
malarskich na odpowiednio przygotowanym podłożu drewnianym, metalowym, 
z twardego tworzywa sztucznego i na starych powłokach malarskich (również na 
emaliach alkidowych). Produkt stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Preferowane 
zakresy stosowania to drzwi, ściany działowe, zabudowy drewniane i inne wewnętrzne 
konstrukcje drewniane. Odporność na  temperaturę do 80°C (np. grzejniki). 

Właściwości
Produkt jest bezwonny i ekologiczny. Jest łatwy w użyciu: ma długi czas otwarcia, 
świetnie się rozprowadza i wykazuje wysoką zdolność krycia. Dobrze kryje krawędzie
i szybko schnie. Wykonane nim powłoki malarskie mają stabilny stopień połysku
w czasie, są trwałe, odporne na blokowanie, obciążenia i na działanie detergentów, 
przez co dobrze się czyszczą. Umożliwia uzyskiwanie eleganckich, głęboko matowych 
powierzchni.

Stopień połysku
< 8 GU/60°; mat
Zależnie od warunków schnięcia, ostateczny stopień połysku jest uzyskiwany dopiero 
po 2 - 3 tygodniach.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania  
1 L i 2,5 L

Zużycie na gładkich podłożach 
70 ml/m² (wydajność: 14 m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość:
ok. 0.94 - 1.22  kg/l w zależności od odcienia barwy

Zawartość części stałych
biały ok. 50% wag. = 35% obj. 

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 8 - 30°C dla produktu, podłoża i powietrza
Wilgotność względna powietrza: max. 85%

Czas schnięcia 
w temperaturze 20°C i 65% wilg. wzgl. powietrza 
Czas otwarcia powłoki mokrej: 6 - 7 minut 
Pyłosuchość: po 1 godzinie 
Sucha w dotyku: po 2 godzinach 
Po 6 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu. 
Istnieje możliwość odchyleń w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. 
Możliwe jest wielokrotne malowania w ciągu jednego dnia roboczego!

Sposób aplikacji
Pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.  Szczególnie przydatne są specjalne pędzle 
akrylowe, wałki z delikatnej pianki poliuretanowej i wałki z mikro-włókien. Można 
również nanosić produkt przy użyciu standardowych narzędzi. Do szlifowania nadają 
się następujące systemy 3M: włóknina szlifierska Multi-Flex: czerwona – bardzo 
drobna, szara – ultra drobna,
delikatne gąbki szlifierskie
3809 - drobna, 3810 - super drobna, 2601 - ultra drobna

Rozcieńczanie
Produkt nie wymaga rozcieńczenia. W razie potrzeby rozcieńczać wodą.

Czyszczenie narzędzi
Wodą z ewentualnym dodatkiem ogólnodostępnych detergentów. 

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności
do przewidywanego zastosowania. 

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Przy niektórych rodzajach 
drewna, szczególnie przy drewnie pochodzącym z drzew liściastych, może dochodzić 
przy stosowaniu produktów  rozcieńczalnych wodą do odbarwień w wyniku działania 
naturalnych składników zawartych w drewnie. Składniki te mogą prowadzić do 
odbarwień również w powłokach gruntujących i pośrednich, mimo tego że nie są one 
początkowo widoczne.

W przypadku  stosowania na zewnątrz drewna pochodzącego z drzew iglastych zaleca 
się najpierw zabezpieczenie drewna produktem Cetol AktivaBP* (sprawdzony środek 
zabezpieczający drewno) lub produktem Cetol BL AktivaBP*  (środek zabezpieczający 
przed sinizną drewna). Wilgotność drewna przy stosowaniu produktu Rubbol BL 
Magura może wynosić max. 15%.

Drewniane elementy wbudowywane w budynki muszą być co najmniej zagruntowane 
i pokryte pośrednią powłoką malarską. Impregnowanie środkiem zabezpieczającym 
drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie. 

Podłoże musi być  czyste, suche, nośne, chwytne i nie może posiadać substancji 
zmniejszających przyczepność, takich np.jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie. Należy 
sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych warstw. 
Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków pogodowych, 
ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej farby.  
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi wiedzy 
i techniki.  W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe wykonywanie 
prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Kolejna warstwa
po ok. 6 godz.

www.sikkens-deco.pl

PZH
Do stosowania 

wewnątrz 
i na zewnątrz

Pyłosuchość: 1 h
Sucha w dotyku: 2 h

Chronić przed mrozem 
w czasie transportu

i składowania

Aplikacja pędzlem, 
wałkiem, natryskiem 
hydrodynamicznym

Wymieszać przed 
użyciem
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Warianty powlekania

1. Podłoża nowe, niemalowane

1.1 Podłoże drewniane – na zewnątrz
Impregnowanie
tylko drewno iglaste przy zastosowaniu zewnętrznym - produktem Cetol AktivaBP*
lub produktem Cetol BL AktivaBP*
Gruntowanie
Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol BL Magura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Magura

1.2 Podłoże drewniane – wewnątrz
Gruntowanie
Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL Multi Primer*
Szpachlowanie
Szpachla Kodrin BL* - w razie potrzeby
Warstwa pośrednia
Rubbol BL Magura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Magura

1.3 Twarde PCV i podłoża pokrewne
Obróbka wstępna
Lekkie przeszlifowanie włókniną szlifierską.
Gruntowanie
Na zewnątrz  i wewnątrz Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol BL Magura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Magura

1.4 Podłoże z metali nieżelaznych 
Przygotowanie podłoża
Za pomocą włókniny wyszorować podłoże 2% roztworem wodnym amoniaku
z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń. Gdy starty zostanie nalot korozyjny
i zabrudzenia i stworzy się szara piana - pozostawić ją na ok. 10 min. Dokładnie spłukać 
czystą wodą i natychmiast po wyschnięciu rozpocząć gruntowanie.
Gruntowanie
Na zewnątrz  i wewnątrz Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol BL Magura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Magura

1.5 Podłoże stalowe 
Przygotowanie podłoża
Wymagany stopień obróbki powierzchni St 2 lub PMA według EN ISO 12944-4.
Gruntowanie
Na zewnątrz  i wewnątrz: dwie warstwy Redox BL Multi Primer*
Warstwa pośrednia
Rubbol BL Magura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Magura

2. Systemy renowacji

W przypadku pęknięć i szpar na łączeniach elementów z drewna, uszczelnić je 
produktem Kodrin Seal*. Otwory i większe uszkodzenia drewna wypełnić produktem 
Componex WR Fast*

2.1 Nośne stare akrylowe powłoki malarskie
Przygotowanie podłoża
Umycie 10% roztworem wodnym chlorku amonowego, dokładne spłukanie czystą 
wodą, przeszlifowanie i usunięcie luźnych części starej powłoki malarskiej. 
Gruntowanie
Odkryte fragmenty surowego drewna produktem Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL 
Multi Primer*
Warstwa pośrednia 
Rubbol BL Magura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Magura

2.2 Nośne stare powłoki alkidowe (na zewnątrz)
Gruntowanie
Odkryte fragmenty surowego drewna produktem Redox BL Multi Primer*

Warstwa pośrednia 
Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL Multi Primer*
Warstwa końcowa
Jedna lub dwie powłoki z Rubbol BL Magura

2.3 Nośne stare powłoki alkidowe (wewnątrz)
Gruntowanie
Odkryte fragmenty surowego drewna produktem Rubbol BL Isoprimer* lub Redox BL 
Multi Primer*
Warstwa pośrednia 
Rubbol BL Magura
Warstwa końcowa
Rubbol BL Magura

2.4 Nie nośne stare powłoki malarskie
Przygotowanie podłoża
Całkowicie usunąć starą powłokę malarską. 
Budowa systemu – patrz punkt 1. „Podłoża nowe, niemalowane”.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty 
Atest PZH 
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/d): 130 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 90 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Rubbol BL Magura

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok. 
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Rubbol BL Magura

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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Cetol BL AktivaBP
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Cetol Filter 7 plus
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Cetol BL Decor
Cetol BL XPro
Cetol BL 31
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Cetol BL 31



58

Sikkens
Cetol AktivaBP

Bezbarwny preparat impregnujący, chroniący 
drewno przed grzybami odbarwiającymi i 

niszczącymi, do stosowania na zewnątrz.

PRODUKTY DO DREWNA

Zastosowanie 
Gotowy do użytku produkt rozpuszczalnikowy do nie nośnych, narażonych na działanie 
grzybów i pleśni drewnianych elementów budowlanych nie mających kontaktu z glebą 
(klasy użytkowania drewna 2 i 3.1 według EN 335-1). Produkt ten jest przeznaczony 
do stosowania na nowym i używanym drewnie lub na drewnach o zawartości drewna 
bielastego nie przekraczającej 5% (Klasy trwałości 4 i 5 według EN 350-2). Produkt nie 
nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Okna zewnętrzne i drzwi zewnętrzne 
wraz z ich stroną wewnętrzną stanowią zewnętrzne elementy budowlane. Produkt 
nie może być stosowany do drewna mającego bezpośredni kontakt ze środkami 
spożywczymi lub z paszą dla zwierząt. Nie można stosować produktu do uli dla 
pszczół, ani w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych. Produkt odpowiada 
wymaganiom określonym dla nie nośnych elementów budowlanych według DIN 
68800, część 3.

Właściwości
Dobrze wnika w drewno co daje skuteczną ochronę przed rozwojem pleśni i grzybów, 
a skuteczność potwierdzają badania według EN 113 i EN 152-1 (np. przed grzybami 
powodującymi głęboki rozkład drewna takimi jak Coniophora puteana, Poria 
placenta, Gloeophyllum trabeum, itp., oraz przed odbarwiającą drewno sinizną jak 
np. Aureobasidium pullulans i Sclerophoma pityophila).  Substancje czynne zawarte 
w preparacie wywierają grzybobójczy lub fungistatyczny wpływ na szeroką gamę 
grzybów niszczących drewno poprzez działanie na przepuszczalność membrany ich 
komórek oraz kwasy tłuszczowe, jak również hamują etap demetylacji C-14 przy 
biosyntezie ergosterolu grzybów. Wieloletnie badania nie wykazały uodparniania się 
tych grzybów na działanie substancji czynnych zawartych w preparacie.
Cetol AktivaBP umożliwia nakładanie kolejnych powłok malarskich systemów 
chroniących i dekorujących drewno. Aby bezpiecznie stosować jako środek 
zabezpieczający drewno, przed użyciem trzeba zawsze przeczytać oznakowanie
i informację o  produkcie.
Właściwości fizyczne: nie wybuchowa i nie utleniająca ciecz o barwie żółtawej
o temp. zapłonu 61°C i temp. samozapłonu 238°C.

Produkt przeznaczony do stosowania przez użytkowników indywidualnych, 
zawodowych i do obróbki przemysłowej.

Dostępne kolory
produkt bezbarwny

Opakowania 
1 L; 2,5 L; 5 L; 10 L 

Zużycie
Dla powierzchniowych metod nakładania (pędzel, wałek, natrysk, zanurzenie, 
polewanie) Sikkens Cetol AktivaBP aplikować w ilości 180 - 220 ml/m2.
Dla metody penetracyjnej próżniowej Sikkens Cetol AktivaBP aplikować
w ilości 38 - 45,6 kg/m3.
Podane wielkości zużycia są jednocześnie ilościami koniecznymi dla osiągnięcia 
skutecznej ochrony drewna jak i dla zachowania bezpieczeństwa stosowania.

Gęstość
ok. 0,77 kg/l

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 8 - 30°C,  względna wilgotność powietrza: max. 85% 

Czas schnięcia w warunkach normalnych
(23°C/50% wilg. wzgl. powietrza, wg DIN 50014)
Pyłosuchość: po 15 minutach
Po ok. 1 godzinie można szlifować oraz nakładać kolejne warstwy systemu. 

Podane czasy schnięcia zależą od ilości nałożonego produktu, metody i warunków 
aplikacji.

Sposób aplikacji
Zaleca się aplikację pędzlem. Lepkość handlowa produktu jest lepkością roboczą.
Przed aplikacją dokładnie wymieszać, stosować nierozcieńczony.
Sikkens Cetol AktivaBP nie powinien być stosowany nad lub w bezpośredniej bliskości 
wód powierzchniowych (np. most nad stawem) w celu uniknięcia uwolnienia 
bezpośrednio do wody.
Aby nie dopuścić do przedostania się preparatu do wody lub gruntu, świeżo 
zaimpregnowane drewno umieszczać na szczelnym nieprzepuszczalnym podłożu
(np. folii), przykrywać w razie deszczu itp. W ciągu 4 dni pokryć nałożony produkt 
powłoką malarską. Powłokę należy odnawiać w regularnych odstępach czasu.
Nie stosować na drewnie pozostającym w bezpośredniej styczności z żywnością
lub karmą dla zwierząt. Nie stosować wewnątrz pomieszczeń. Impregnowane 
drewno może być wykorzystane w pomieszczeniach jedynie do ram okiennych i drzwi 
zewnętrznych.

Rozcieńczanie
Produkt nie wymaga rozcieńczania.

Czyszczenie narzędzi
Rozcieńczalnikiem ST 825* lub benzyną lakową.

   Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do
przewidywanego zastosowania.

Aplikację prowadzić na czystym, suchym i jednolitym podłożu drewnianym. Oszlifować
po każdej naniesionej warstwie.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie itp. może powodować
powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić tylko
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Przy niektórych rodzajach
drewna, szczególnie przy drewnie pochodzącym z drzew liściastych, może dochodzić
przy stosowaniu produktów rozcieńczalnych wodą do odbarwień w wyniku działania
naturalnych składników zawartych w drewnie. Składniki te mogą prowadzić do
odbarwień również w powłokach gruntujących i pośrednich, mimo tego że nie są one
początkowo widoczne.

Przy stosowaniu produktu Cetol AktivaBP wilgotność drewna nie może przekraczać 15%.
W trakcie stosowania produktu oraz przez co najmniej 24 godziny po użyciu produktu 
trzeba zapewnić gruntowną wentylację. W ciągu 4 dni pokryć nałożony produkt 
odpowiednią kryjącą lub transparentną powłoką malarską.

Nowe konstrukcje z drewna iglastego należy zaimpregnować ze wszystkich stron 
zwracając szczególną uwagę na to, aby dokładnie zaimpregnować wszystkie
krawędzie czołowe, miejsca połączeń i otwory. Na dobrze wyschnięty Cetol
AktivaBP można nakładać wszelkie rozpuszczalnikowe i wodorozcieńczalne emalie
i prześwitujące powłoki malarskie* przydatne do powlekania powierzchni 
drewnianych. Wszystkie powłoki i prace przygotowawcze muszą być przystosowane 
do warunków obiektu. Między nakładaniem poszczególnych warstw musi nastąpić 
przeszlifowanie powierzchni.
Drewniane elementy wbudowywane w budynki muszą być co najmniej zagruntowane
i pokryte pośrednią powłoką malarską. Impregnowanie środkiem zabezpieczającym
drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie.
Podłoże musi być czyste, suche, nośne, chwytne i nie może posiadać substancji
zmniejszających przyczepność, takich np. jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Dalsze powłoki 
systemu 

malarskiego
po ok. 1 godz.

www.sikkens-deco.pl

PZH
Chronić przed mrozem 

w czasie transportu
i składowania

Do stosowania
na zewnątrz

Aplikacja pędzlem Do elementów
o ograniczonej 

stabilności
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niestabilnych wymiarowo

Do elementów stabilnych 
wymiarowo
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Należy sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych 
warstw. Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej
farby. Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu
stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest
terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.
Przy pracach renowacyjnych wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach
elementów budowlanych zachowujących wymiary (np. okna), konieczne jest
sprawdzenie powłoki strony wewnętrznej tego elementu i zastosowanie takiego
samego systemu powłokowego.

Niestabilne wymiarowo drewniane elementy budowlane i tworzywa 
drzewne stosowane na zewnątrz.

Wilgotność drewna mierzona w wielu miejscach na głębokości wynoszącej
co najmniej 5 mm nie może przekraczać 15% w przypadku drewna iglastego
i 12% w przypadku drewna liściastego. Drewno oszlifować, oczyścić miejsca pokryte 
żywicą roztworem nitro i dobrze przewietrzyć.

Wskazówka dotycząca powlekania tworzyw drzewnych
Do stosowania produktu nadają się tylko płyty wiórowe według DIN 68763 typu V100 
lub V100G. Zawartość wilgoci w obrabianej płycie nie może przekraczać 12%.
Wszystkie tworzywa drzewne wymagają powłoki wodoszczelnej.
Przy wielowarstwowych płytach wiórowych, tak zwanych płytach multipleksowych 
według DIN 68705 np. typu BFU 100, BST 100, BSTAE 100, BFU 100 G, BST 100 G, 
BSTAE 100 G, spoina klejona jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. 
Wilgotność bezwzględna podczas obróbki i w stanie użytkowym musi wynosić
5 – 15%. Dlatego według stanu techniki tworzywa drzewne są przydatne
do stosowania na zewnątrz tylko w ograniczonym zakresie. Nie jest możliwe 
zapewnienie prawidłowych powłok malarskich tworzyw drzewnych.

Impregnowanie:
1 - 2 powłoki z Cetol AktivaBP

Stabilne wymiarowo drewniane elementy budowlane na zewnątrz.

Wilgotność drewna mierzona w wielu miejscach na głębokości wynoszącej co najmniej 
5 mm nie może przekraczać 15% w przypadku drewna iglastego i 12% w przypadku 
drewna liściastego. Drewno oszlifować, oczyścić miejsca pokryte żywicą roztworem 
nitro i dobrze przewietrzyć.

Impregnowanie:
1 - 2 powłoki z Cetol AktivaBP

Gruntowanie, warstwa pośrednia i końcowa
Na zaimpregnowanych podłożach można stosować wszystkie rozpuszczalnikowe 
emalie Rubbol* i transparentne lazury Cetol* - odpowiednio do ich przeznaczenia
i wymaganych parametrów ochronno-dekoracyjnych.

Wskazówka
Wymienione systemy powłok malarskich i podłoża należy traktować jako możliwe
przykłady. Ze względu na różnorodność i mnogość uwarunkowań praktycznych
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatności produktów do przewidywanych
zastosowań.
Dalsze informacje o systemach powłok malarskich na zapytanie.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem. Zawiera 3-jodo-2-propynylo 
butylokarbaminian, 1-[[ 2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]
metylo]-1H-1,2,4- triazol/Propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji 
alergicznej.

R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
R66 Powtarzające się narażenie może   powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

S2 Chronić przed dziećmi
S28 Zanieczyszczoną skórę należy natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne
i okulary lub ochronę twarzy

· Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:
W przypadku stosowania zgodnego z przeznaczeniem produkt nie stanowi zagrożenia 
dla zdrowia, jednak wysokie stężenie par może powodować bóle i zawroty głowy, 
podrażnienie dróg oddechowych, oczu, nudności, wymioty. W przypadkach 
długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu może wystąpić podrażnienie skóry.

· Pierwsza pomoc: 
W przypadku podrażnienia dróg oddechowych osobom narażonym należy zapewnić 
dopływ świeżego powietrza. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów.
W przypadku podrażnienia oczu i skóry przemyć zabrudzone miejsce wodą.
We wszystkich przypadkach pojawienia się niepokojących objawów
lub wszelkich wątpliwości dotyczących zdrowia skonsultuj się z lekarzem.

· Postępowanie z odpadami produktu, opakowaniem i odpadami 
opakowaniowymi po produkcie:
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych. Odpady traktować jako niebezpieczne- gromadzić odrębnie
i nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Odpady i opakowania
po produkcie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie
na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
Atest PZH
Karta Charakterystyki 

Limit zawartości LZO:  
Produkt nie podlega regulacji dotyczącej emisji LZO

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol AktivaBP.

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 2 lata. 
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol AktivaBP.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu 
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność 
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa
* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.

Xn
Produkt szkodliwy
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Sikkens 
Cetol BL AktivaBP

Wodny, bezbarwny preparat impregnujący, 
chroniący drewno przed grzybami odbarwiającymi

i niszczącymi, do stosowania na zewnątrz.

PRODUKTY DO DREWNA

Zastosowanie 
Gotowy do użytku produkt wodny do nie nośnych, narażonych na działanie grzybów
i pleśni drewnianych elementów budowlanych nie mających kontaktu z glebą (klasy 
użytkowania drewna 2 i 3.1 według EN 335-1). Produkt ten jest przeznaczony do 
stosowania na nowym i używanym drewnie lub na drewnach o zawartości drewna 
bielastego nie przekraczającej 5% (Klasy trwałości 4 i 5 według EN 350-2).
Produkt nie nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Okna zewnętrzne
i drzwi zewnętrzne wraz z ich stroną wewnętrzną stanowią zewnętrzne elementy 
budowlane.
Produkt nie może być stosowany do drewna mającego bezpośredni kontakt ze 
środkami spożywczymi lub z paszą dla zwierząt. Nie można stosować produktu do uli 
dla pszczół, ani w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych. Produkt odpowiada 
wymaganiom określonym dla nie nośnych elementów budowlanych według DIN 
68800, część 3.

Właściwości
Dobrze wnika w drewno co daje skuteczną ochronę przed rozwojem pleśni i grzybów,
a skuteczność potwierdzają badania według EN 113 i EN 152-1 (np. przed grzybami 
powodującymi głęboki rozkład drewna takimi jak Coniophora puteana, Poria placenta, 
Gloeophyllum trabeum, itp., oraz przed odbarwiającą drewno sinizną jak
np. Aureobasidium pullulans i Sclerophoma pityophila). Substancje czynne zawarte
w preparacie wywierają grzybobójczy lub fungistatyczny wpływ na szeroką gamę 
grzybów niszczących drewno poprzez działanie na przepuszczalność membrany
ich komórek oraz kwasy tłuszczowe, jak również hamują etap demetylacji C-14 przy 
biosyntezie ergosterolu grzybów. Wieloletnie badania nie wykazały uodparniania się 
tych grzybów na działanie substancji czynnych zawartych w preparacie.
Cetol BL AktivaBP umożliwia nakładanie kolejnych powłok malarskich systemów 
chroniących i dekorujących drewno. Aby bezpiecznie stosować jako środek 
zabezpieczający drewno, przed użyciem trzeba zawsze przeczytać oznakowanie
i informację o produkcie.
Właściwości fizyczne: nie wybuchowa i nie utleniająca ciecz o barwie białawej,
niepalna (temp. samozapłonu > 400°C; punktu zapłonu brak).

Produkt przeznaczony do stosowania przez użytkowników indywidualnych,
zawodowych i do obróbki przemysłowej.

Dostępne kolory
produkt bezbarwny

Opakowania 
1 L; 2,5 L 

Zużycie
Dla powierzchniowych metod nakładania (pędzel, wałek, natrysk, zanurzenie,
polewanie) Sikkens Cetol BL AktivaBP aplikować w ilości 180 - 220 ml/m2.
Podane wielkości zużycia są jednocześnie ilościami koniecznymi dla osiągnięcia
skutecznej ochrony drewna jak i dla zachowania bezpieczeństwa stosowania.

Gęstość
ok. 1,01 kg/l

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 8 - 30°C, względna wilgotność powietrza: max. 85%

Czas schnięcia w warunkach normalnych
(23°C/50% wilg. wzgl. powietrza, wg DIN 50014)
Pyłosuchość: po 2 godzinach
Po ok. 8 godzinach można szlifować oraz nakładać kolejne warstwy systemu.

Podane czasy schnięcia zależą od ilości nałożonego produktu, metody i warunków
aplikacji.

Sposób aplikacji
Zaleca się aplikację pędzlem. Lepkość handlowa produktu jest lepkością roboczą.
Przed aplikacją dokładnie wymieszać, stosować nierozcieńczony.
Sikkens Cetol BL AktivaBP nie powinien być stosowany nad lub w bezpośredniej 
bliskości wód powierzchniowych (np. most nad stawem) w celu uniknięcia uwolnienia 
bezpośrednio do wody.
Aby nie dopuścić do przedostania się preparatu do wody lub gruntu, świeżo 
zaimpregnowane drewno umieszczać na szczelnym nieprzepuszczalnym podłożu
(np. folii), przykrywać w razie deszczu itp. W ciągu 4 dni pokryć nałożony produkt 
powłoką malarską. Powłokę należy odnawiać w regularnych odstępach czasu.
Nie stosować na drewnie pozostającym w bezpośredniej styczności z żywnością lub 
karmą dla zwierząt. Nie stosować wewnątrz pomieszczeń. Impregnowane drewno 
może być wykorzystane w pomieszczeniach jedynie do ram okiennych i drzwi 
zewnętrznych.

Rozcieńczanie
Produkt nie wymaga rozcieńczania.

Czyszczenie narzędzi
Wodą, z ewentualnym dodatkiem środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie 
domowym. Resztki produktu należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Aplikację prowadzić na czystym, suchym i jednolitym podłożu drewnianym.
Oszlifować po każdej naniesionej warstwie.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie itp. może powodować 
powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić tylko 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Przy niektórych rodzajach 
drewna, szczególnie przy drewnie pochodzącym z drzew liściastych, może dochodzić 
przy stosowaniu produktów rozcieńczalnych wodą do odbarwień w wyniku działania 
naturalnych składników zawartych w drewnie. Składniki te mogą prowadzić do 
odbarwień również w powłokach gruntujących i pośrednich, mimo tego że nie są one 
początkowo widoczne.

Przy stosowaniu produktu Cetol BL AktivaBP wilgotność drewna nie może przekraczać 
15%. W trakcie stosowania produktu oraz przez co najmniej 24 godziny po użyciu 
produktu trzeba zapewnić gruntowną wentylację. W ciągu 4 dni pokryć nałożony 
produkt odpowiednią kryjącą lub transparentną powłoką malarską.

Nowe konstrukcje z drewna iglastego należy zaimpregnować ze wszystkich stron 
zwracając szczególną uwagę na to, aby dokładnie zaimpregnować wszystkie krawędzie 
czołowe, miejsca połączeń i otwory. Na dobrze wyschnięty Cetol BL AktivaBP można 
nakładać wszelkie wodorozcieńczalne emalie i prześwitujące powłoki malarskie* 
przydatne do powlekania powierzchni drewnianych.
Wszystkie powłoki i prace przygotowawcze muszą być przystosowane do warunków 
obiektu. Między nakładaniem poszczególnych warstw musi nastąpić przeszlifowanie 
powierzchni.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Dalsze powłoki 
systemu 

malarskiego
po ok. 8 godz.

www.sikkens-deco.pl

PZH
Chronić przed mrozem 

w czasie transportu
i składowania

Do stosowania
na zewnątrz

Aplikacja pędzlem Do elementów
niestabilnych wymiarowo

Do elementów
o ograniczonej 

stabilności
 wymiarowej

Do elementów stabilnych 
wymiarowo



61

Drewniane elementy wbudowywane w budynki muszą być co najmniej zagruntowane 
i pokryte pośrednią powłoką malarską. Impregnowanie środkiem zabezpieczającym 
drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie.

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, chwytne i nie może posiadać substancji 
zmniejszających przyczepność, takich np. jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie. Należy 
sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych warstw. 
Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby. Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu 
stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest 
terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych. Przy pracach 
renowacyjnych wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach elementów 
budowlanych zachowujących wymiary (np. okna), konieczne jest sprawdzenie 
powłoki strony wewnętrznej tego elementu i zastosowanie takiego samego systemu 
powłokowego.

Niestabilne wymiarowo drewniane elementy budowlane i tworzywa 
drzewne stosowane na zewnątrz.

Wilgotność drewna mierzona w wielu miejscach na głębokości wynoszącej
co najmniej 5 mm nie może przekraczać 15% w przypadku drewna iglastego
i 12% w przypadku drewna liściastego.
Drewno oszlifować, oczyścić miejsca pokryte żywicą roztworem nitro i dobrze
przewietrzyć.

Wskazówka dotycząca powlekania tworzyw drzewnych
Do stosowania produktu nadają się tylko płyty wiórowe według DIN 68763 typu
V100 lub V100G. Zawartość wilgoci w obrabianej płycie nie może przekraczać 12%.
Wszystkie tworzywa drzewne wymagają powłoki wodoszczelnej.
Przy wielowarstwowych płytach wiórowych, tak zwanych płytach multipleksowych
według DIN 68705 np. typu BFU 100, BST 100, BSTAE 100, BFU 100 G, BST 100 G,
BSTAE 100 G, spoina klejona jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.
Wilgotność bezwzględna podczas obróbki i w stanie użytkowym musi wynosić
5 – 15%. Dlatego według stanu techniki tworzywa drzewne są przydatne
do stosowania na zewnątrz tylko w ograniczonym zakresie. Nie jest możliwe
zapewnienie prawidłowych powłok malarskich tworzyw drzewnych.

Impregnowanie
1 - 2 powłoki z Cetol BL AktivaBP

Stabilne wymiarowo drewniane elementy budowlane na zewnątrz.

Wilgotność drewna mierzona w wielu miejscach na głębokości wynoszącej co
najmniej 5 mm nie może przekraczać 15% w przypadku drewna iglastego i 12%
w przypadku drewna liściastego.
Drewno oszlifować, oczyścić miejsca pokryte żywicą roztworem nitro i dobrze
przewietrzyć.

Impregnowanie
1 - 2 powłoki z Cetol BL AktivaBP

Gruntowanie, warstwa pośrednia i końcowa
Na zaimpregnowanych podłożach można stosować wszystkie wodorozcieńczalne
emalie Rubbol* i transparentne lazury Cetol* - odpowiednio do ich przeznaczenia
i wymaganych parametrów ochronno-dekoracyjnych.

Wskazówka
Wymienione systemy powłok malarskich i podłoża należy traktować jako możliwe
przykłady. Ze względu na różnorodność i mnogość uwarunkowań praktycznych
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatności produktów do przewidywanych
zastosowań.
Dalsze informacje o systemach powłok malarskich na zapytanie.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem. Zawiera 3-jodo-2-propynylo
butylokarbaminian, 1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]
metylo]-1H-1,2,4- triazol/Propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.

S2 Chronić przed dziećmi
S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
S28 Zanieczyszczoną skórę należy natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

· Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:
W przypadku stosowania zgodnego z przeznaczeniem i właściwych środków ochrony 
osobistej produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

· Pierwsza pomoc: 
W przypadku podrażnienia dróg oddechowych osobom narażonym należy zapewnić
dopływ świeżego powietrza. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów.
W przypadku podrażnienia oczu i skóry przemyć zabrudzone miejsce wodą.
We wszystkich przypadkach pojawienia się niepokojących objawów lub wszelkich
wątpliwości dotyczących zdrowia skonsultuj się z lekarzem.

· Postępowanie z odpadami produktu, opakowaniem i odpadami 
opakowaniowymi po produkcie:
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych. Odpady traktować jako niebezpieczne - gromadzić odrębnie i nie 
mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Odpady i opakowania po produkcie 
przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie, odzysk
lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:  
Produkt nie podlega regulacji dotyczącej emisji LZO

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol BL AktivaBP

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 2 lata.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol BL AktivaBP.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje 
zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent
nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, 
a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji 
w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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PRODUKTY DO DREWNA

Sikkens
Cetol HLS Extra

Cienkowarstwowa lazura chroniąca 
zewnętrzne konstrukcje drewniane 

przed warunkami atmosferycznymi.

Zastosowanie 
Do ochrony i dekoracji drewna i elementów drewnianych na zewnątrz. Może być 
stosowany zarówno do renowacji, jak i do pierwszego powlekania.
Dla elementów niestabilnych wymiarowo (drewniane domki, szalunki, pergole) 
stosować jako system trójwarstwowy (3 powłoki Cetol HLS Extra). Dla elementów 
stabilnych wymiarowo (okna, drzwi zewnętrzne), Cetol HLS Extra stosuje się jedynie 
do wykonania powłoki gruntującej. Jako powłokę pośrednią i końcową stosuje się w 
takich przypadkach Cetol Filter 7 plus* lub Cetol Novatech*. Przy drewnie iglastym na 
zewnątrz zaleca się uprzednio pre-impregnację środkiem Cetol Aktiva BP*.

Właściwości
Pigmenty i binarne stabilizatory światła zawarte w produkcie, dają wysoką ochronę 
(nawet w jasnych kolorach) przed degradującym drewno promieniowaniem UV. 
Niskocząsteczkowa budowa produktu zapewnia jego głęboką penetrację w podłoże 
i nie zamykanie porów, powodując ochronę przed wnikaniem wody i zachowując 
jednocześnie możliwość regulacji wilgoci zawartej w drewnie. Ochrona przed 
wnikaniem wody oraz redukcja promieniowania UV, zabezpieczają przed rozpadem
i wymywaniem ligniny i tym samym chronią drewno przed degradacją górnych warstw 
włókien celulozowych. Cienkowarstwowość pozwala na łatwą aplikację i jednocześnie 
ułatwia prowadzenie przyszłych procesów renowacyjnych powłoki. Cienka powłoka 
jest też mniej podatna na łuszczenie się. Zawartość substancji chroniących drewno 
przed biologicznym atakiem glonów i grzybów dopełnia kompleksowość ochrony.
Z tego jednak powodu, produkt nie powinien być stosowany w pomieszczeniach.
Cetol HLS Extra tworzy lazurującą cienką powłokę o wykończeniu satynowym. 
Działanie produktu zależy od konstrukcji budynku, warunków otoczenia i jest 
ograniczone w czasie.
Uwaga: okna i drzwi zewnętrzne, wraz z ich stroną wewnętrzną, stanowią zewnętrzne 
elementy budowlane.

Stopień połysku
35 - 45 GU/60°; połysk satynowy.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.
Wszystkie kolory lazurowe można ze sobą mieszać. Wygląd każdego transparentnego 
koloru jest różny na różnych podłożach i przy różnych grubościach powłoki. Dlatego 
zaleca się wykonanie powłok próbnych na obrabianym elemencie drewnianym
w celu sprawdzenia efektu kolorystycznego.
Ciemniejsze barwy produktu są jeszcze bardziej odporne na działanie czynników 
atmosferycznych niż barwy jasne.

Opakowania 
Bazy: 0,5 L; 1 L; 2,5 L; 5 L 

Zużycie
60 - 80 ml/m² (wydajność: 13 - 17m²/l)  w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 0.9 - 0.92 kg/l w zależności od odcienia barwy

Zawartość części stałych
biały ok. 58% wag. = 53% obj. 

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 5 - 30°C,  względna wilgotność powietrza: max. 85% 

Czas schnięcia w warunkach normalnych
(23°C/50% wilg. wzgl. powietrza, wg DIN 50014)
Pyłosuchość:  po 4 - 6 godzinach
Sucha w dotyku: po 6 godzinach
Po 18 - 24 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu. 
Dla drewna o większej gęstości, dla niższych temperatur oraz wyższej wilgotności 
powietrza, należy oczekiwać wydłużenia czasów schnięcia.

Sposób aplikacji
Pędzlem. Lepkość handlowa produktu jest lepkością roboczą. Przed aplikacją dokładnie 
wymieszać, stosować nierozcieńczony.

Rozcieńczanie
Produkt nie wymaga rozcieńczania.

Czyszczenie narzędzi
Rozcieńczalnikiem ST 825* lub benzyną lakową.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania. 

Aplikację prowadzić na czystym, suchym i jednolitym podłożu drewnianym. Oszlifować 
po każdej naniesionej warstwie.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie itp. może powodować 
powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić tylko 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Przy niektórych rodzajach 
drewna, szczególnie przy drewnie pochodzącym z drzew liściastych, może dochodzić 
przy stosowaniu produktów  rozcieńczalnych wodą do odbarwień w wyniku działania 
naturalnych składników zawartych w drewnie. Składniki te mogą prowadzić do 
odbarwień również w powłokach gruntujących i pośrednich, mimo tego że nie są one 
początkowo widoczne.

W przypadku  stosowania na zewnątrz drewna pochodzącego z drzew iglastych zaleca 
się najpierw zabezpieczenie drewna produktem Cetol Aktiva BP* (sprawdzony środek 
zabezpieczający drewno) lub produktem Cetol BL Aktiva BP* (środek zabezpieczający 
przed sinizną drewna). Wilgotność drewna przy stosowaniu produktu Cetol HLS Extra 
może wynosić max. 15%. Wilgotność paneli drewnianych nie może przekraczać 18%.

Drewniane elementy wbudowywane w budynki muszą być co najmniej zagruntowane 
i pokryte pośrednią powłoką malarską. Impregnowanie środkiem zabezpieczającym 
drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie.

Podłoże musi być  czyste, suche, nośne, chwytne i nie może posiadać substancji 
zmniejszających przyczepność, takich np. jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie. Należy 
sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych warstw. 
Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.

Powierzchnie, po których się chodzi (np. podłogi) narażone są na wysokie obciążenia 
mechaniczne. Dlatego też, produkt ten nie jest odpowiedni do takiego zastosowania.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby. Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu 
stanowi wiedzy i techniki.  W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest 
terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

Kolejna warstwa
po ok. 18-24 godz.

www.sikkens-deco.pl

PZH
Do stosowania

na zewnątrz
Aplikacja pędzlem Do elementów

niestabilnych wymiarowo
Do elementów stabilnych 

wymiarowo
Wymieszać przed 

użyciem
Pyłosuchość: 4-6 h

Sucha w dotyku: 6 h
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Przy pracach renowacyjnych wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach 
elementów budowlanych zachowujących wymiary (np. okna), konieczne jest 
sprawdzenie powłoki strony wewnętrznej tego elementu i zastosowanie takiego 
samego systemu powłokowego.

1. Budowa systemu powlekania zewnętrznych elementów drewnianych 
stabilnych wymiarowo (np. okna, drzwi itp)

1.1 podłoża nowe, niemalowane

Impregnowanie
Tylko drewno z drzew iglastych – na zewnątrz – Cetol Aktiva BP*
Gruntowanie
Cetol HLS Extra
Warstwa pośrednia
Np. Cetol Filter 7 plus*
Warstwa końcowa
Np. Cetol Filter 7 plus*
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny 
wzrost trwałości wykonanych powłok.

1.2 Podłoża nowe, niemalowane – System High Solid
Impregnowanie
Tylko drewno z drzew iglastych – na zewnątrz – Cetol AktivaBP*
Gruntowanie
Cetol HLS Extra
Warstwa pośrednia
Cetol Novatech*
Warstwa końcowa
Cetol Novatech*
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny 
wzrost trwałości wykonanych powłok.

1.3 Systemy renowacji

1.3.1 Stare powłoki malarskie w dobrym stanie
Przygotowanie podłoża
Dokładnie oczyścić, przeszlifować i odpylić powierzchnię.
Gruntowanie mocno wyblakłych elementów drewnianych 
Cetol HLS Extra* 
Warstwa pośrednia
Np. Cetol Filter 7 plus* 
Warstwa końcowa
Np. Cetol Filter 7 plus* 
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny 
wzrost trwałości wykonanych powłok.

1.3.2 Stare powłoki malarskie w złym stanie, w szczególności stare warstwy 
przezroczystego lakieru
Przygotowanie podłoża
Całkowite fachowe usunięcie starych powłok malarskich
Impregnowanie
Tylko drewno z drzew iglastych – na zewnątrz – Cetol AktivaBP*
Gruntowanie
Cetol HLS Extra
Warstwa pośrednia
Np. Cetol Filter 7 plus* 
Warstwa końcowa
Np. Cetol Filter 7 plus* 
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny 
wzrost trwałości wykonanych powłok.

2. Budowa systemu powlekania zewnętrznych elementów drewnianych 
niestabilnych wymiarowo (drewno niemiarowe).

2.1 Podłoża nowe, niemalowane
Impregnowanie
Tylko drewno z drzew iglastych - na zewnątrz - Cetol Aktiva BP*
Gruntowanie
Cetol HLS Extra
Warstwa pośrednia
Cetol HLS Extra
Warstwa końcowa
Cetol HLS Extra
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny 
wzrost trwałości wykonanych powłok.

2.2 System renowacji
Przygotowanie podłoża
Dokładnie oczyścić, przeszlifować i odpylić powierzchnię.

Gruntowanie
Cetol HLS Extra
Warstwa pośrednia i końcowa
Cetol HLS Extra
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny 
wzrost trwałości wykonanych powłok.

Wskazówka
Wymienione  systemy powłok malarskich i podłoża należy traktować jako możliwe 
przykłady. Ze względu na różnorodność i mnogość uwarunkowań praktycznych 
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatności produktów do przewidywanych 
zastosowań. 
Dalsze informacje o systemach powłok malarskich na zapytanie.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zawiera oksym butan-2-onu, związki kobaltu, tolilofluanid. Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej.

S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki 

Limit zawartości LZO:  
Limit zawartości LZO (kat. A/e): 400 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 400 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol HLS Extra.

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 3 lata. 
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol HLS Extra.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu 
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność 
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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Sikkens
Cetol Filter 7 plus

Ochronno-dekoracyjny produkt typu „Long-
Life-Lasur” o wykończeniu satynowym 

stanowiący powłokę nawierzchniową w 
systemach dla drewna miarowego na zewnątrz.

Zastosowanie 
Do długotrwałej ochrony i dekoracji drewna i elementów drewnianych znajdujących 
się na zewnętrz, jak i do wewnętrznych części okien i drzwi, które traktowane są w 
całości jako zewnętrzne elementy budowlane. Cetol Filter 7 plus znajduje zastosowanie 
jako pośrednia i końcowa powłoka malarska elementów budowlanych stabilnych 
wymiarowo (okna i drzwi zewnętrzne).
Cetol Filter 7 plus można również stosować w połączeniu z przemysłowymi systemami 
powlekania okien drewnianych.

Właściwości
Dzięki zastosowanym pigmentom i stabilizatorom światła, powłoka daje 
bardzo wysoką odporność na działanie promieniowania ultrafioletowego 
oraz wysoką zdolność jego absorpcji. Odporność na wodę oraz wysoki stopień 
paroprzepuszczalności, podnoszą trwałość powłoki malarskiej i zwiększają ochronę 
przed degradującym drewno wpływem warunków atmosferycznych.  Wysoki poziom 
transparentności produktu optymalnie uwydatnia wygląd drewna. Cetol Filter 7 plus 
tworzy powłokę chroniącą  przed rozwojem glonów i grzybów i  dlatego nie powinien 
być stosowany w pomieszczeniach. Łatwość stosowania i konserwacji powłoki 
stanowią jego ekonomiczne zalety. Działanie produktu zależy od konstrukcji budynku, 
warunków otoczenia i jest ograniczone w czasie.
Uwaga: okna i drzwi zewnętrzne, wraz z ich stroną wewnętrzną, stanowią zewnętrzne 
elementy budowlane.

Stopień połysku   
35 - 45 GU/60°; połysk satynowy.

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Wszystkie kolory lazurowe można ze sobą mieszać. Wygląd każdego transparentnego 
koloru zależy od rodzaju drewna i grubości powłoki. Dlatego zaleca się wykonanie 
powłok próbnych na obrabianym elemencie drewnianym w celu sprawdzenia efektu 
kolorystycznego. Ciemniejsze barwy produktu są jeszcze bardziej odporne na działanie 
czynników atmosferycznych niż barwy jasne.
Przy stosowaniu Cetol Clearoat HB* na bardzo jasnych powłokach wykonanych z 
Cetol 7 Filter plus, może dojść do zmiany barwy powłoki w wyniku lekko zielonego 
zabarwienia, jakie wykazuje Cetol Clearcoat HB*. 

Opakowania 
Bazy: 0,5 L; 1 L; 2,5 L; 5 L  

Zużycie
Ok. 60 ml/m² (wydajność: 17 m²/l)  w zależności od stanu podłoża. Rzeczywiste zużycie 
określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 0,93 kg/l,  w zależności od koloru

Zawartość części stałych
ok.59% wag. = ok. 53% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 5 - 30°C, względna wilgotność powietrza: max. 85%

Czas schnięcia w warunkach normalnych
(23°C/50% wilg. wzgl. powietrza, wg DIN 50014)
Pyłosuchość:  po 3 godzinach
Sucha w dotyku: po 4 godzinach
Po 16 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu. 
Dla drewna o większej gęstości, dla niższych temperatur oraz wyższej wilgotności 
powietrza, należy oczekiwać wydłużenia czasów schnięcia.

Sposób aplikacji
Pędzlem. Lepkość handlowa produktu jest lepkością roboczą. Przed aplikacją dokładnie 
wymieszać, stosować nierozcieńczony.

Rozcieńczanie
Produkt nie wymaga rozcieńczania.

Czyszczenie narzędzi
Rozcieńczalnikiem ST 825* lub benzyną lakową.  

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności
do przewidywanego zastosowania.

Aplikację prowadzić na czystym, suchym i jednolitym podłożu drewnianym. Oszlifować 
po każdej naniesionej warstwie. 

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie itp. może powodować 
powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić tylko 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Przy niektórych rodzajach 
drewna, szczególnie przy drewnie pochodzącym z drzew liściastych, może dochodzić 
przy stosowaniu produktów  rozcieńczalnych wodą do odbarwień w wyniku działania 
naturalnych składników zawartych w drewnie. Składniki te mogą prowadzić do 
odbarwień również w powłokach gruntujących i pośrednich, mimo tego że nie są one 
początkowo widoczne.

W przypadku  stosowania na zewnątrz drewna pochodzącego z drzew iglastych 
zaleca się najpierw zabezpieczenie drewna produktem AktivaBP* (sprawdzony środek 
zabezpieczający drewno) lub produktem AktivaBP* (środek zabezpieczający przed 
sinizną drewna). 
Wilgotność drewna przy stosowaniu produktu Cetol Filter 7 plus może wynosić max. 15%. 

Drewniane elementy wbudowywane w budynki muszą być co najmniej zagruntowane 
i pokryte pośrednią powłoką malarską. Impregnowanie środkiem zabezpieczającym 
drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

www.sikkens-deco.pl

PZH
Do stosowania

na zewnątrz
Aplikacja pędzlem Do elementów stabilnych 

wymiarowo
Wymieszać przed 

użyciem
Kolejna warstwa
po ok. 16 godz.

Pyłosuchość: 3 h
Sucha w dotyku: 4 h
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Podłoże musi być  czyste, suche, chłonne i stabilne,  nie może posiadać substancji 
zmniejszających przyczepność, takich np. jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie. Należy 
sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych warstw. 
Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.
Powierzchnie, po których się chodzi podlegają większemu obciążeniu mechanicznemu. 
Dlatego produkt ten nie nadaje się do ich powlekania.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków pogodowych, 
ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej farby.  
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi wiedzy 
i techniki.  W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe wykonywanie 
prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Przy pracach renowacyjnych zewnętrznych elementów budowlanych zachowujących 
wymiary (np. okna), konieczne jest sprawdzenie powłoki strony wewnętrznej tego 
elementu i zastosowanie takiego samego systemu powłokowego.

Budowa systemu powlekania zewnętrznych elementów drewnianych 
stabilnych wymiarowo (np. okna, drzwi itp.)

1. Podłoża nowe, niemalowane

Impregnowanie
Tylko przy drewnie pochodzącym z drzew iglastych -  na zewnątrz – produktem Cetol 
AktivaBP*
Gruntowanie
Cetol HLS Extra*
Warstwa pośrednia
Cetol Filter 7 plus
Warstwa końcowa
Cetol Filter 7 plus
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny 
wzrost trwałości wykonanych powłok.

Systemy renowacji

2.1 Stare powłoki malarskie w dobrym stanie 
Przygotowanie podłoża
Dokładnie  oczyścić , przeszlifować i odpylić powierzchnię. 
Gruntowanie mocno wyblakłych elementów drewnianych
Cetol HLS Extra*
Warstwa pośrednia
Cetol Filter 7 plus
Warstwa końcowa
Cetol Filter 7 plus
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny 
wzrost trwałości wykonanych powłok.

2.2 Stare powłoki malarskie w złym stanie, w szczególności stare warstwy 
przezroczystego lakieru
Przygotowanie podłoża
Całkowite fachowe usunięcie starych powłok malarskich
Impregnowanie
Tylko drewno z drzew iglastych – na zewnątrz – Cetol AktivaBP*
Gruntowanie
Cetol HLS Extra*
Warstwa pośrednia  
Cetol Filter 7 plus
Warstwa końcowa
Cetol Filter 7 plus
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny 
wzrost trwałości wykonanych powłok.

Wskazówka
Wymienione  systemy powłok malarskich i podłoża należy traktować jako możliwe 
przykłady. Ze względu na różnorodność i mnogość uwarunkowań praktycznych 

konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatności produktów do przewidywanych 
zastosowań. 
Dalsze informacje o systemach powłok malarskich na zapytanie.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zawiera oksym butan-2-onu, związki kobaltu, tolilofluanid. Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej.

S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO: 
Limit zawartości LZO (kat. A/e): 400 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 400 g/l.

Środki ostrożności 
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol Filter 7 plus

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 3 lata. 
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol Filter 7 plus

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu 
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność 
do konkretnego zastosowania. Informacje  zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem.  
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu  
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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Sikkens
Cetol Novatech

Grubowarstwowa lazura ochronno-dekoracyjna 
o wykończeniu satynowym, na żywicach High-
Solid do elementów drewnianych na zewnątrz.

Zastosowanie
Do ochrony i dekoracji drewna i elementów drewnianych na zewnątrz. Stosowany
jako jednoproduktowy system dla elementów drewnianych niestabilnych wymiarowo 
(np. ogrodzenia, domki drewniane, odeskowania elewacji, pergole, urządzenia
do zabawy itp.). Do drewnianych elementów stabilnych wymiarowo
(okna, drzwi zewnętrzne), stosowany jest najpierw Cetol HLS extra* jako podkład,
a Cetol Novatech stanowi wówczas warstwę pośrednią i końcową.
Właściwości
Technologia High-Solid oznacza w produkcie Cetol Novatech wysoką zawartość części 
stałych (67% wagowo) oraz redukcję lotnych rozpuszczalników organicznych,
co przyczynia się do ochrony środowiska. Specyfiką produktów High-Solid jest to, że ich 
schnięcie w pierwszej fazie (fizycznej) przebiega wolniej, a w drugiej fazie (chemicznej) 
- szybciej, niż to ma miejsce w przypadku konwencjonalnych produktów.
Ponadto początkowy połysk powłok High-Solid ulega znacznej redukcji
do wymaganego poziomu w ciągu pierwszych tygodni. Wysoka zdolność penetracji, 
silna ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym, trwała wodoszczelność
i optymalne właściwości regulacji wilgotności zapewniają trwałą ochronę drewna. 
Dłuższy czas otwarcia sprawdza się przede wszystkim na dużych powierzchniach 
roboczych (np. na elewacjach). Dzięki temu produktowi można w łatwiejszy sposób 
zrealizować łączenie obszarów roboczych bez problemów związanych z szybkim 
podsychaniem powłoki, co ma zazwyczaj miejsce dla produktów cienkopowłokowych 
lub o szybszym czasie schnięcia. Wysoki poziom transparentności produktu, optymalnie 
uwydatnia wygląd drewna. Cetol Novatech tworzy powłokę chroniącą przed rozwojem 
glonów i grzybów i dlatego nie powinien być stosowany w pomieszczeniach. 
Uzyskiwanie grubszych powłok i możliwość stosowania jako jednoproduktowego 
systemu do elementów drewnianych niestabilnych wymiarowo stanowią jego 
ekonomiczne zalety (wystarczą 2 warstwy Cetol Novatech zamiast typowych trzech 
warstw cienkopowłokowych produktów transparentnych). Działanie produktu zależy 
od konstrukcji budynku, warunków otoczenia i jest ograniczone w czasie.
Uwaga: okna i drzwi zewnętrzne, wraz z ich stroną wewnętrzną, stanowią zewnętrzne 
elementy budowlane. 
Stopień połysku
35 - 45 GU/60°; połysk satynowy (osiągany po jednym miesiącu)
Dostępne kolory   
Kolory systemu Color Mix.
Wszystkie kolory lazurowe można ze sobą mieszać. Wygląd każdego transparentnego
koloru zależy od rodzaju drewna i grubości powłoki. Dlatego zaleca się wykonanie
powłok próbnych na obrabianym elemencie drewnianym w celu sprawdzenia efektu
kolorystycznego. Ciemniejsze barwy produktu są jeszcze bardziej odporne na działanie
czynników atmosferycznych niż barwy jasne.
Przy stosowaniu Cetol Clearoat HB* na bardzo jasnych powłokach wykonanych
z Cetol Novatech, może dojść do zmiany barwy powłoki w wyniku lekko
zielonego zabarwienia, jakie wykazuje Cetol Clearcoat HB*.
Opakowania 
Bazy: 1 L; 5 L
Zużycie
Ok. 50 - 65 ml/m² (wydajność: 15 - 20 m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.
Gęstość            
ok. 0,96 kg/l, w zależności od koloru
Zawartość części stałych
ok. 67% wag. = ok. 60% obj.
Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 5 - 35°C, względna wilgotność powietrza: max. 85%
Czas schnięcia w warunkach normalnych
(23°C/50% wilg. wzgl. powietrza, wg DIN 50014)
Pyłosuchość: po 3 - 5 godzinach

Po 16 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu.
Dla drewna o większej gęstości, dla niższych temperatur oraz wyższej wilgotności
powietrza, należy oczekiwać wydłużenia czasów schnięcia.
Sposób aplikacji 
Pędzlem. Lepkość handlowa produktu jest lepkością roboczą.
Przed aplikacją dokładnie wymieszać, stosować nierozcieńczony.  
Rozcieńczanie
Produkt nie wymaga rozcieńczania. 
Czyszczenie narzędzi 
Rozcieńczalnikiem ST 825* lub benzyną lakową.

   Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności
do przewidywanego zastosowania.
Aplikację prowadzić na czystym, suchym i jednolitym podłożu drewnianym. Oszlifować
po każdej naniesionej warstwie.
Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie itp. może powodować
powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić tylko
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.
Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Przy niektórych rodzajach
drewna, szczególnie przy drewnie pochodzącym z drzew liściastych, może dochodzić
przy stosowaniu produktów rozcieńczalnych wodą do odbarwień w wyniku działania
naturalnych składników zawartych w drewnie. Składniki te mogą prowadzić do
odbarwień również w powłokach gruntujących i pośrednich, mimo tego że nie są one
początkowo widoczne.
W przypadku stosowania na zewnątrz drewna pochodzącego z drzew iglastych
zaleca się najpierw zabezpieczenie drewna produktem Cetol AktivaBP* (sprawdzony 
środek zabezpieczający drewno według DIN 68800, część 3) lub produktem Cetol BL  
AktivaBP* (środek zabezpieczający przed sinizną drewna).
Wilgotność drewna przy stosowaniu produktu Cetol Novatech do okien,
może wynosić max. 15%. Przy okładzinach drewnianych wilgotność drewna
musi być mniejsza niż 18%.
Drewniane elementy wbudowywane w budynki muszą być co najmniej zagruntowane
i pokryte pośrednią powłoką malarską. Impregnowanie środkiem zabezpieczającym 
drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie.
Podłoże musi być czyste, suche, chłonne i stabilne, nie może posiadać substancji
zmniejszających przyczepność, takich np. jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie.
Należy sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych 
warstw. Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.
Powierzchnie, po których się chodzi, podlegają większemu obciążeniu mechanicznemu, 
dlatego produkt ten nie nadaje się do ich powlekania.
Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby. Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu 
stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest 
terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.
Przy pracach renowacyjnych zewnętrznych elementów budowlanych zachowujących
wymiary (np. okna), konieczne jest sprawdzenie powłoki strony wewnętrznej tego
elementu i zastosowanie takiego samego systemu powłokowego.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

www.sikkens-deco.pl

PZH
Do stosowania

na zewnątrz
Aplikacja pędzlem Wymieszać przed 

użyciem
Kolejna warstwa
po ok. 16 godz.

Do elementów
niestabilnych wymiarowo

Do elementów
o ograniczonej 

stabilności 
wymiarowej

Pyłosuchość: 3-5 h Do elementów stabilnych 
wymiarowo
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1. Budowa systemu powlekania zewnętrznych elementów drewnianych 
niestabilnych wymiarowo (np. ogrodzenia, odeskowania elewacji itp).
1.1 Podłoża nowe, niemalowane
Impregnowanie
Tylko przy drewnie pochodzącym z drzew iglastych - na zewnątrz – produktem
Cetol AktivaBP*
1.1.1 System racjonalny
Gruntowanie i warstwa końcowa
Cetol Novatech
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny 
wzrost trwałości wykonanych powłok.
1.1.2 System Premium
Gruntowanie
Cetol HLS extra*
Warstwa pośrednia i końcowa
Cetol Novatech
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny 
wzrost trwałości wykonanych powłok.
1.2 Systemy renowacji
1.2.1 Stare powłoki malarskie w dobrym stanie
Przygotowanie podłoża
Dokładnie oczyścić , przeszlifować i odpylić powierzchnię.
Warstwa końcowa
Cetol Clearcoat HB
1.2.2 Stare powłoki malarskie w złym stanie
Przygotowanie podłoża
Całkowite fachowe usunięcie starych powłok malarskich
Impregnowanie
Tylko drewno z drzew iglastych – na zewnątrz – Cetol AktivaBP*
Gruntowanie
Cetol HLS Extra*
Warstwa pośrednia i końcowa
Cetol Novatech
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny 
wzrost trwałości wykonanych powłok.
2. Budowa systemu powlekania zewnętrznych elementów drewnianych
zachowujących dokładne wymiary (np. okna, drzwi itp.)
2.1 Podłoża nowe, niemalowane
Impregnowanie
Tylko przy drewnie pochodzącym z drzew iglastych - na zewnątrz – produktem Cetol 
AktivaBP*
Gruntowanie
Cetol HLS Extra*
Warstwa pośrednia
Cetol Novatech
Warstwa końcowa
Cetol Novatech
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny 
wzrost trwałości wykonanych powłok.
2.2 Systemy renowacji
2.2.1 Stare powłoki malarskie w dobrym stanie
Przygotowanie podłoża
Dokładnie oczyścić , przeszlifować i odpylić powierzchnię.
Warstwa końcowa
Cetol Clearcoat HB
2.2.2 Stare powłoki malarskie w złym stanie, w szczególności stare warstwy
przezroczystego lakieru
Przygotowanie podłoża
Całkowite fachowe usunięcie starych powłok malarskich
Impregnowanie
Tylko drewno z drzew iglastych – na zewnątrz – Cetol AktivaBP*

Gruntowanie
Cetol HLS Extra*
Warstwa pośrednia
Cetol Novatech
Warstwa końcowa
Cetol Novatech
Stosując dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje się wyraźny
wzrost trwałości wykonanych powłok.
Wskazówka
Wymienione systemy powłok malarskich i podłoża należy traktować jako możliwe
przykłady. Ze względu na różnorodność i mnogość uwarunkowań praktycznych
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatności produktów do przewidywanych
zastosowań.
Dalsze informacje o systemach powłok malarskich na zapytanie.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zawiera oksym butan-2-onu, dichlofluanid, związki kobaltu. Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej.
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż
opakowanie lub etykietę
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.
Atesty, pozwolenia, dokumenty:
Atest PZH
Karta Charakterystyki
Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/e): 400 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 360 g/l.
Środki ostrożności:
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol Novatech

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 3 lata.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol Novatech

  Informacje uzupełniające 

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu 
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność 
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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PRODUKTY DO DREWNA

Sikkens
Cetol BL Decor

Wodorozcieńczalna, cienkowarstwowa lazura, 
do stosowania na powierzchniach drewnianych 

wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie
Cetol BL Decor to ekologiczna, wodorozcieńczalna lazura do ochrony i dekoracji drewna 
i elementów drewnianych takich jak: panele ścienne, drewniane stropy, fronty szafek, 
drzwi, meble oraz inne elementy wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń.
Może być stosowany zarówno do renowacji, jak i do pierwszego powlekania 
elementów z drewna miękkiego i twardego.

Właściwości
Łatwy w stosowaniu, ekologiczny produkt o doskonałym i bardzo trwałym efekcie 
dekoracyjnym. Niskocząsteczkowa budowa produktu zapewnia jego głęboką 
penetrację w podłoże i nie zamykanie porów, chroniąc przed wnikaniem wody
i zachowując jednocześnie możliwość regulacji wilgoci zawartej w drewnie.
Cetol BL Decor tworzy powłoki o wykończeniu satynowym podkreślające naturalne 
piękno malowanego drewna. Szybkoschnąca niskozapachowa formuła pozwala
na bezpieczną i przyjemną aplikację w pomieszczeniach.

Stopień połysku
25 - 35GU/60°; połysk satynowy

Dostępne kolory   
Kolory systemu Color Mix.
Wszystkie kolory lazurowe można ze sobą mieszać. Wygląd każdego transparentnego 
koloru zależy od rodzaju drewna i grubości powłoki. Dlatego zaleca się wykonanie 
powłok próbnych na obrabianym elemencie drewnianym w celu sprawdzenia efektu 
kolorystycznego.

Opakowania 
Bazy: 1 L; 2,5 L

Zużycie
ok. 80 ml/m² (wydajność: 13 m²/l) w zależność od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość            
1,04 - 1,25kg/l, w zależności od koloru

Zawartość części stałych
ok. 33% wag. = ok. 35% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 8 - 30°C, względna wilgotność powietrza: max. 85%

Czas schnięcia w warunkach normalnych
(23°C/50% wilg. wzgl. powietrza, wg DIN 50014)
Pyłosuchość: po ok. 30 minutach
Sucha w dotyku: po ok. 3 godzinach
Po 6 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu.
Dla drewna o większej gęstości, dla niższych temperatur oraz wyższej wilgotności
powietrza, należy oczekiwać wydłużenia czasów schnięcia

Sposób aplikacji 
Pędzlem. Lepkość handlowa produktu jest lepkością roboczą.
Przed aplikacją dokładnie wymieszać, stosować nierozcieńczony.

Rozcieńczanie
Produkt nie wymaga rozcieńczania.

Czyszczenie narzędzi 
Natychmiast po użyciu wodą z ewentualnym dodatkiem ogólnodostępnych 
detergentów.

   Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Aplikację prowadzić na czystym, suchym i jednolitym podłożu drewnianym.
Oszlifować po każdej naniesionej warstwie.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie itp. może powodować 
powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić tylko 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Przy niektórych rodzajach 
drewna, szczególnie przy drewnie pochodzącym z drzew liściastych, może dochodzić 
przy stosowaniu produktów rozcieńczalnych wodą do odbarwień w wyniku działania 
naturalnych składników zawartych w drewnie. Składniki te mogą prowadzić do 
odbarwień również w powłokach gruntujących i pośrednich, mimo tego że nie są one 
początkowo widoczne.
Nie zaleca się stosowania Cetol BL Decor na gatunkach drewna z wysoką zawartością 
garbników takich jak: Dąb, Merbau, Afzelia, Framiré, Western Red Cedar, Dark Red 
Meranti ze względu na możliwość wystąpienia odbarwień powłoki. Sęki na drewnie 
sosnowym i świerkowym mogą powodować żółte przebarwienia.

Wilgotność drewna przy stosowaniu produktu Cetol BL Decor może wynosić max.
15%.

Podłoże musi być czyste, suche, chłonne i stabilne, nie może posiadać substancji 
zmniejszających przyczepność, takich np. jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie. Należy 
sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych warstw. 
Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.
Powierzchnie, po których się chodzi, podlegają większemu obciążeniu mechanicznemu, 
dlatego produkt ten nie nadaje się do ich powlekania.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

www.sikkens-deco.pl

PZH
Do stosowania

wewnątrz
Aplikacja pędzlem Chronić przed mrozem 

w czasie transportu
i składowania

Wymieszać przed 
użyciem

Pyłosuchość: 30 min,
Sucha w dotyku: 3h

Kolejna warstwa
po ok. 6 godz.
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Warianty powlekania

1. Podłoża nowe, niemalowane
Gruntowanie
Cetol BL Decor
Warstwa pośrednia
Cetol BL Decor
Warstwa końcowa
Cetol BL Decor

2. Podłoża poddane renowacji
2.1 Stare powłoki malarskie w dobrym stanie
Przygotowanie podłoża
Dokładnie oczyścić , przeszlifować i odpylić powierzchnię
Warstwa końcowa
Nałożyć 1-2 warstwy Cetol BL Decor

2.2 Stare powłoki malarskie w złym stanie, w szczególności stare warstwy
lakieru bezbarwnego
Przygotowanie podłoża
Całkowite fachowe usunięcie starych powłok malarskich
Gruntowanie
Cetol BL Decor
Warstwa pośrednia
Cetol BL Decor
Warstwa końcowa
Cetol BL Decor
Wskazówka
Wymienione systemy powłok malarskich i podłoża należy traktować jako możliwe
przykłady. Ze względu na różnorodność i mnogość uwarunkowań praktycznych
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatności produktów do przewidywanych
zastosowań.
Dalsze informacje o systemach powłok malarskich na zapytanie.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

S2 Chronić przed dziećmi
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż
opakowanie lub etykietę

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty:
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/e): 130 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 103 g/l.

Środki ostrożności:
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol BL Decor.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 3 lata.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol BL Decor.

  Informacje uzupełniające 

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania
producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w
sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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PRODUKTY DO DREWNA

Sikkens
Cetol BL XPro

Szybkoschnąca, cienkowarstwowa lakierobejca 
do stosowania na powierzchniach drewnianych 

na zewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie
Cetol BL XPro to wodorozcieńczalna lazura do ochrony i dekoracji drewna i elementów 
drewnianych na zewnątrz pomieszczeń. Dla elementów niestabilnych wymiarowo
i o ograniczonej stabilności wymiarowej (drewniane domki, szalunki, pergole) preparat 
stosuje się jako system trójwarstwowy (3 powłoki Cetol BL XPro). Dla elementów 
stabilnych wymiarowo (okna, drzwi zewnętrzne) Cetol BL XPro stosuje się jedynie
do wykonania powłoki gruntującej. Jako powłokę pośrednią i końcową stosuje się
w takich przypadkach Cetol BL 31*.

Właściwości
Ekologiczalna, niskozapachowa lazura o wysokiej odporności na warunki 
atmosferyczne i degradujące drewno promieniowanie UV. Niskocząsteczkowa budowa 
produktu zapewnia jego głęboką penetrację w podłoże i nie zamykanie porów, 
chroniąc przed wnikaniem wody i zachowując jednocześnie możliwość regulacji 
wilgoci zawartej w drewnie. Łatwość stosowania oraz szybki czas wysychania powłoki 
pozwalają na wymalowanie elementu w ciągu jednego dnia. Cetol BL XPro tworzy 
powłokę chroniącą przed rozwojem glonów i grzybów i dlatego nie powinien być 
stosowany w pomieszczeniach. Działanie produktu zależy od konstrukcji budynku, 
warunków otoczenia i jest ograniczone w czasie.
Uwaga: okna i drzwi zewnętrzne, wraz z ich stroną wewnętrzną, stanowią zewnętrzne 
elementy budowlane.

Stopień połysku
ok. 30 GU/60°; połysk satynowy

Dostępne kolory   
Kolory systemu Color Mix.
Wszystkie kolory lazurowe można ze sobą mieszać. Wygląd każdego transparentnego 
koloru zależy od rodzaju drewna i grubości powłoki. Dlatego zaleca się wykonanie 
powłok próbnych na obrabianym elemencie drewnianym w celu sprawdzenia efektu 
kolorystycznego.
Ciemniejsze barwy produktu są jeszcze bardziej odporne na działanie czynników 
atmosferycznych niż barwy jasne.

Opakowania 
Bazy: 1 L; 5 L

Zużycie
ok. 70 ml/m² (wydajność: ok. 15 m²/l) w zależność od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość            
ok. 1,04 kg/l, w zależności od koloru

Zawartość części stałych
ok. 28% wag. = ok. 25% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 8 - 30°C, względna wilgotność powietrza: max. 85%

Czas schnięcia w warunkach normalnych
(23°C/50% wilg. wzgl. powietrza, wg DIN 50014)
Pyłosuchość: po ok. 20 min,
Sucha w dotyku: po ok. 2 godzinach
Po ok. 2 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu.
Dla drewna o większej gęstości, dla niższych temperatur oraz wyższej wilgotności
powietrza, należy oczekiwać wydłużenia czasów schnięcia

Sposób aplikacji 
Pędzlem. Lepkość handlowa produktu jest lepkością roboczą.
Przed aplikacją dokładnie wymieszać, stosować nierozcieńczony.

Rozcieńczanie
Produkt nie wymaga rozcieńczania.

Czyszczenie narzędzi 
Natychmiast po użyciu wodą z ewentualnym dodatkiem ogólnodostępnych 
detergentów.

   Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.
Aplikację prowadzić na czystym, suchym i jednolitym podłożu drewnianym.
Oszlifować po każdej naniesionej warstwie.
Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie itp. może powodować 
powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić tylko 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.
Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Przy niektórych rodzajach 
drewna, szczególnie przy drewnie pochodzącym z drzew liściastych, może dochodzić 
przy stosowaniu produktów rozcieńczalnych wodą do odbarwień w wyniku działania 
naturalnych składników zawartych w drewnie. Składniki te mogą prowadzić do 
odbarwień również w powłokach gruntujących i pośrednich, mimo tego że nie są one 
początkowo widoczne.
Nie zaleca się stosowania Cetol BL XPro bezpośrednio na gatunki drewna z wysoką 
zawartością garbników takich jak: Dąb, Merbau, Afzelia, Framiré.
W przypadku stosowania na zewnątrz drewna pochodzącego z drzew iglastych 
zaleca się najpierw zabezpieczenie drewna produktem Cetol BL AktivaBP* (środek 
zabezpieczający przed sinizną drewna).
Wilgotność drewna przy stosowaniu produktu Cetol BL XPro może wynosić max.15%.
Drewniane elementy wbudowane w budynki muszą być co najmniej zagruntowane 
i pokryte pośrednią powłoką malarską. Impregnowanie środkiem zabezpieczającym 
drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie.
Podłoże musi być czyste, suche, chłonne i stabilne, nie może posiadać substancji 
zmniejszających przyczepność, takich np. jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie. Należy 
sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych warstw. 
Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.
Powierzchnie, po których się chodzi, podlegają większemu obciążeniu
mechanicznemu, dlatego produkt ten nie nadaje się do ich powlekania.
Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru
zastosowanej farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu
stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest
terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.
Przy pracach renowacyjnych zewnętrznych elementów budowlanych
zachowujących wymiary (np. okna), konieczne jest sprawdzenie powłoki strony
wewnętrznej tego elementu i zastosowanie takiego samego systemu
powłokowego.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

www.sikkens-deco.pl

PZH
Do stosowania

na zewnątrz
Aplikacja pędzlem Chronić przed mrozem 

w czasie transportu
i składowania

Wymieszać przed 
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Pyłosuchość:
po ok. 20 min,

Sucha w dotyku: 
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Kolejna warstwa
po ok. 2 godz.
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1. Budowa systemu powlekania zewnętrznych elementów drewnianych
niestabilnych wymiarowo (drewno niemiarowe)
1.1 Podłoża nowe, niemalowane
Impregnowanie
Tylko drewno z drzew iglastych – na zewnątrz – produktem Cetol BL AktivaBP*
Gruntowanie
Cetol BL XPro
Warstwa pośrednia
Cetol BL XPro
Warstwa końcowa
Cetol BL XPro
1.2 Podłoża poddane renowacji
1.2.1 Stare powłoki malarskie w dobrym stanie
Przygotowanie podłoża
Dokładnie oczyścić , przeszlifować i odpylić powierzchnię
Warstwa końcowa
Nałożyć 1-2 warstwy Cetol BL XPro
1.2.2 Stare powłoki malarskie w złym stanie, w szczególności stare warstwy
lakieru bezbarwnego
Przygotowanie podłoża
Całkowite fachowe usunięcie starych powłok malarskich
Impregnowanie
Tylko drewno z drzew iglastych – na zewnątrz – produktem Cetol BL AktivaBP*
Gruntowanie
Cetol BL XPro
Warstwa pośrednia
Cetol BL XPro
Warstwa końcowa
Cetol BL XPro
2. Budowa systemu powlekania zewnętrznych elementów drewnianych
stabilnych wymiarowo (np. okna, drzwi, itp.)
2.1 Podłoża nowe, niemalowane
Impregnowanie
Tylko drewno z drzew iglastych – na zewnątrz – produktem Cetol BL AktivaBP*
Gruntowanie
Cetol BL XPro
Warstwa pośrednia
Cetol BL 31*
Warstwa końcowa
Cetol BL 31*
2.2 Podłoża poddane renowacji
2.2.1 Stare powłoki malarskie w złym stanie, w szczególności stare warstwy 
lakieru bezbarwnego
Przygotowanie podłoża
Całkowite fachowe usunięcie starych powłok malarskich
Impregnowanie
Tylko drewno z drzew iglastych – na zewnątrz – produktem Cetol BL AktivaBP*
Gruntowanie
Cetol BL XPro
Warstwa pośrednia
Cetol BL 31*
Warstwa końcowa
Cetol BL 31*
Wskazówka
Wymienione systemy powłok malarskich i podłoża należy traktować jako możliwe
przykłady. Ze względu na różnorodność i mnogość uwarunkowań praktycznych
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatności produktów do przewidywanych
zastosowań.
Dalsze informacje o systemach powłok malarskich na zapytanie.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zawiera: mieszaninę poreakcyjną: α-3-[3-(2H-benzotriazol--2-ilo)-5-tert-butylo-4-
hydroksyfenylo]-propionylo-ω-hydroksypoli(oksyetylenu) i α-3-[3-(2H-
benzotriazol-2-ilo)--5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-propionylo-ω-3-[3-(2H-
benzotriazol--2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-
propionyloksypoli(oksyetylenu), Bis (1,2,2,6,6-pięciometylo-4-piperydylo)
sebacynian, 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian. Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej.
R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
S2 Chronić przed dziećmi.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie
lub etykietę.
Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty:
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/e): 130 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 56 g/l.

Środki ostrożności:
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol BL XPro.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 2 lata.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol BL XPro.

  Informacje uzupełniające 

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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PRODUKTY DO DREWNA

Sikkens
Cetol BL 31

Wodna, paroprzepuszczalna lazura 
nawierzchniowa, do stabilnego i częściowo 

stabilnego wymiarowo drewna na zewnątrz.

Zastosowanie
Cetol BL 31 to ekologiczna, wodorozcieńczalna lazura do ochrony i dekoracji drewna
i elementów drewnianych na zewnątrz pomieszczeń, jak i do wewnętrznych części 
okien i drzwi, które traktowane są w całości jako zewnętrzne elementy budowlane. 
Cetol BL 31 znajduje zastosowanie jako pośrednia i końcowa powłoka malarska 
elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (okna i drzwi zewnętrzne) oraz
o ograniczonej stabilności wymiarowej (np. ogrodzenia, domki drewniane, 
odeskowania elewacji, pergole itp.).
Cetol BL 31 stosuje się na powierzchnie drewniane wcześniej zagruntowane 
preparatem Cetol BL XPro*. Dopuszcza się również stosowanie w połączeniu
z przemysłowymi systemami powlekania okien drewnianych.

Właściwości
Wodorozcieńczalna, niskozapachowa lazura o wysokiej odporności na warunki 
atmosferyczne. Łatwość stosowania oraz szybki czas wysychania powłoki pozwalają
na wymalowanie elementu w ciągu jednego dnia. Odporność na wodę oraz wysoki 
stopień paroprzepuszczalności, podnoszą trwałość powłoki malarskiej i zwiększają 
ochronę przed degradującym drewno wpływem warunków atmosferycznych. Cetol BL 
31 tworzy powłokę chroniącą przed rozwojem glonów i grzybów i dlatego nie powinien 
być stosowany w pomieszczeniach. Działanie produktu zależy od konstrukcji budynku, 
warunków otoczenia i jest ograniczone w czasie.
Uwaga: okna i drzwi zewnętrzne, wraz z ich stroną wewnętrzną, stanowią zewnętrzne 
elementy budowlane.

Stopień połysku
30 - 40 GU/60°; połysk satynowy

Dostępne kolory   
Kolory systemu Color Mix.
Wszystkie kolory lazurowe można ze sobą mieszać. Wygląd każdego transparentnego 
koloru zależy od rodzaju drewna i grubości powłoki. Dlatego zaleca się wykonanie 
powłok próbnych na obrabianym elemencie drewnianym w celu sprawdzenia efektu 
kolorystycznego.
Ciemniejsze barwy produktu są jeszcze bardziej odporne na działanie czynników 
atmosferycznych niż barwy jasne.

Opakowania 
Bazy: 1 L; 5 L

Zużycie
ok. 100 ml/m² (wydajność: 10 m²/l) w zależność od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość            
1,08 - 1,25kg/l, w zależności od koloru

Zawartość części stałych
ok. 41% wag. = ok. 35% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 8 - 30°C, względna wilgotność powietrza: max. 85%

Czas schnięcia w warunkach normalnych
(23°C/50% wilg. wzgl. powietrza, wg DIN 50014)
Pyłosuchość: po ok. 1 godzinie,
Po 4 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu.
Dla drewna o większej gęstości, dla niższych temperatur oraz wyższej wilgotności
powietrza, należy oczekiwać wydłużenia czasów schnięcia

Sposób aplikacji 
Pędzlem. Lepkość handlowa produktu jest lepkością roboczą.
Przed aplikacją dokładnie wymieszać, stosować nierozcieńczony.

Rozcieńczanie
Produkt nie wymaga rozcieńczania.

Czyszczenie narzędzi 
Natychmiast po użyciu wodą z ewentualnym dodatkiem ogólnodostępnych
detergentów.

   Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Podstawowe zasady
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.
Aplikację prowadzić na czystym, suchym i jednolitym podłożu drewnianym.
Oszlifować po każdej naniesionej warstwie.
Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie itp. może powodować 
powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić tylko 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.
Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Przy niektórych rodzajach 
drewna, szczególnie przy drewnie pochodzącym z drzew liściastych, może dochodzić 
przy stosowaniu produktów rozcieńczalnych wodą do odbarwień w wyniku działania 
naturalnych składników zawartych w drewnie. Składniki te mogą prowadzić do 
odbarwień również w powłokach gruntujących i pośrednich, mimo tego że nie są one 
początkowo widoczne.
Nie zaleca się stosowania Cetol BL 31 bezpośrednio na gatunki drewna z wysoką
zawartością garbników takich jak: Dąb, Merbau, Afzelia, Framiré.
W przypadku stosowania na zewnątrz drewna pochodzącego z drzew iglastych zaleca 
się najpierw zabezpieczenie drewna produktem Cetol AktivaBP* (sprawdzony środek 
zabezpieczający drewno według DIN 68800, część 3) lub produktem Cetol BL AktivaBP* 
(środek zabezpieczający przed sinizną drewna).
Wilgotność drewna przy stosowaniu produktu Cetol BL 31 może wynosić max.15%.
Drewniane elementy wbudowane w budynki muszą być co najmniej zagruntowane 
i pokryte pośrednią powłoką malarską. Impregnowanie środkiem zabezpieczającym 
drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie.
Podłoże musi być czyste, suche, chłonne i stabilne, nie może posiadać substancji 
zmniejszających przyczepność, takich np. jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie. Należy 
sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych warstw. 
Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.
Powierzchnie, po których się chodzi, podlegają większemu obciążeniu mechanicznemu, 
dlatego produkt ten nie nadaje się do ich powlekania.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

www.sikkens-deco.pl

PZH
Do stosowania

na zewnątrz
Aplikacja pędzlem Chronić przed mrozem 

w czasie transportu
i składowania

Wymieszać przed 
użyciem

Pyłosuchość: 1h Kolejna warstwa
po ok. 4 godz.

Do elementów
o ograniczonej 

stabilności 
wymiarowej

Do elementów stabilnych 
wymiarowo



73

Przy pracach renowacyjnych zewnętrznych elementów budowlanych
zachowujących wymiary (np. okna), konieczne jest sprawdzenie powłoki strony
wewnętrznej tego elementu i zastosowanie takiego samego systemu
powłokowego. 

Budowa systemu powlekania zewnętrznych elementów drewnianych
1. Podłoża nowe, niemalowane
Impregnowanie
Tylko przy drewnie pochodzącym z drzew iglastych – na zewnątrz – produktem Cetol 
BL AktivaBP*lub alternatywnie Cetol AktivaBP*
Gruntowanie
Cetol BL XPro*
Warstwa pośrednia
Cetol BL 31
Warstwa końcowa
Cetol BL 31
2. Podłoża poddane renowacji
2.1 Stare powłoki malarskie w dobrym stanie
Przygotowanie podłoża
Dokładnie oczyścić , przeszlifować i odpylić powierzchnię.
Warstwa gruntująca na odsłoniętych surowych elementach drewnianych
Cetol BL XPro*
Warstwa końcowa
Nałożyć 1-2 warstwy Cetol BL 31
2.2 Stare powłoki malarskie w złym stanie, w szczególności stare warstwy
lakieru bezbarwnego
Przygotowanie podłoża
Całkowite fachowe usunięcie starych powłok malarskich
Impregnowanie
Tylko przy drewnie pochodzącym z drzew iglastych – na zewnątrz – produktem
Cetol BL AktivaBP* lub alternatywnie Cetol AktivaBP*
Gruntowanie
Cetol BL XPro*
Warstwa pośrednia
Cetol BL 31
Warstwa końcowa
Cetol BL 31
Wskazówka
Wymienione systemy powłok malarskich i podłoża należy traktować jako możliwe
przykłady. Ze względu na różnorodność i mnogość uwarunkowań praktycznych
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatności produktów do przewidywanych
zastosowań.
Dalsze informacje o systemach powłok malarskich na zapytanie.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zawiera: mieszaninę poreakcyjną: α-3-[3-(2H-benzotriazol--2-ilo)-5-tert-butylo-4-
hydroksyfenylo]-propionylo-ω-hydroksypoli(oksyetylenu) i α-3-[3-(2H-
benzotriazol-2-ilo)--5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-propionylo-ω-3-[3-(2H-
benzotriazol--2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-
propionyloksypoli(oksyetylenu), Bis (1,2,2,6,6-pięciometylo-4-piperydylo)
sebacynian.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
S2 Chronić przed dziećmi.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie
lub etykietę.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty:
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/e): 130 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 100 g/l.

Środki ostrożności:
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol BL 31.

  Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 3 lata.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.
Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol BL 31.

  Informacje uzupełniające 

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania
producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu
w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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Sikkens 
Alpha Fix

Środek do głębokiego gruntowania, 
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, 
rozpuszczalnikowy, niepigmentowany.

GRUNTY

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

www.sikkens-deco.pl

PZH
Dalsze powłoki 

systemu 
malarskiego

po ok. 24 godz.

Do stosowania 
wewnątrz 

i na zewnątrz

Aplikacja
pędzlem / wałkiem

Chronić przed 
mrozem w czasie 

transportu i 
składowania

Zastosowanie
Alpha Fix służy do stabilizacji i wzmacniającego gruntowania głębokiego wszelkich 
chłonnych podłoży mineralnych, takich jak pylące tynki, beton, beton włóknisty
czy skredowane pozostałości powłok mineralnych. Szczególnie przydatny
do zmniejszenia podatności tych podłoży i powłok na nasiąkliwość.

Właściwości
Produkt jest w pełni odporny na zmydlanie, na warunki atmosferyczne,
jest paroprzepuszczalny, wodoodporny, spaja kruche i pyliste podłoża mineralne. 
Dzięki temu, że jest rozpuszczalnikowy, chroni powłoki nawierzchniowe przed migracją 
do nich wykwitów z wnętrza podłoża. Optymalny poziom wnikania daje stabilizację 
pylistych pozostałości powłok farb i luźnego tynku. Nadaje się pod dyspersyjne farby 
ścienne i elewacyjne.
Lepkość mierzona kubkiem wypływowym DIN4 w 20°C: ok.16 sekund.
Zawartość części stałych: objętościowo ok. 16%, wagowo ok.15%.
Opór dyfuzyjny Sd H2O: 0,3m.

Dostępne kolory
Produkt bezbarwny

Opakowania
10 L

Zużycie 
Zależnie od chłonności i stanu podłoża 120 - 340 ml/m2, (wydajność: 3 - 8 m2/l). 
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 0,83 kg/l

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: min. 0°C 
Względna wilgotność powietrza: max 90%

Czas schnięcia (20°C i względna wilgotność powietrza 65%)
Pyłosuchość: ok. 30 min.
Po ok. 24 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu malarskiego.

Sposób aplikacji
Pędzlem lub wałkiem. W przypadku nanoszenia za pomocą natrysku, efekt 
stabilizacyjny produktu Alpha Fix jest mniejszy. Przy bardzo chłonnych podłożach 
można nakładać Alpha Fix również metodą „mokro na mokro“ aż do pełnego wysycenia 
podłoża.

Rozcieńczanie 
Alpha Fix jest zazwyczaj nanoszony w postaci nierozcieńczonej. Jednak w przypadkach 
mniejszej chłonności podłoża lub by zapobiec wyszkleniu, można rozcieńczać benzyną 
lakierniczą max.20%. Wówczas jednak zostanie przekroczona podana wartość 
graniczna zawartości lotnych związków organicznych (LZO). Alternatywnie można 
zagruntować powierzchnie produktem Super Aktivator* marki Sikkens,
który spełnia warunki w zakresie wartości granicznej zawartości lotnych
związków organicznych (LZO).

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć benzyną lakierniczą. 

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być zawsze dostosowane
do obiektu, to znaczy muszą odpowiadać stanowi obiektu i jego wymaganiom.
Wymienione powłoki malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady.
Ze względu na mnogość uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe 
sprawdzenie ich przydatności do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych. 

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, chłonne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, 
zagrzybień, zwapnień i środków antyadhezyjnych.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i skredowań. Istniejące uszkodzenia, 
ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i wyrównać. 

W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych 
tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni.  Tynki wapienne CS I > 1,0 N/mm2 (P Ic) i 
mineralne tynki lekkie  nie powinny być malować  przez co najmniej  4 tygodnie.
Podłoże lub mur nie może mieć odbarwień. Podłoże lub mur nie mogą być popękane, 
muszą być suche, wolne od osadów soli i wykwitów.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków pogodowych, 
ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej farby.  
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi wiedzy 
i techniki.  W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe wykonywanie 
prac konserwacyjnych i renowacyjnych. 

Specjalna wskazówka
Gruntowanie nie może tworzyć zamkniętej, błyszczącej warstwy na powierzchni 
podłoża. Podłoże musi być chłonne, aby środek gruntujący mógł w nie wnikać.
Gęste, zamknięte, nie chłonne podłoża, np. nienaruszone stare dyspersyjne powłoki 
malarskie nie mogą być gruntowane produktem Alpha Fix.
Nie stosować na wielowarstwowych systemach izolacji cieplnej z izolacją polistyrenową 
i z tynkami zawierającymi polistyren.

Gruntowanie
Wykonanie warstwy gruntującej produktem Alpha Fix. 

Przy mocno chłonących podłożach należy stosować metodę 2 x  „mokro na mokro“. 
Przy słabo chłonących podłożach należy rozcieńczyć Alpha Fix benzyną lakierniczą max 
20%.

Powłoka pośrednia i końcowa
Wszystkie dyspersyjne farby do ścian wewnętrznych, fasadowe farby dyspersyjne, 
szpachle syntetyczne, farby na bazie żywicy silikonowej, farby systemu Multicolor
i wodorozcieńczalne lakiery i emalie.
Wskazówka: poszczególne systemy są opisane w odpowiednich kartach technicznych.
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  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zawiera ester izobutylowy kwasu metakrylowego.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
R10 Produkt łatwopalny.
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
S2 Chronić przed dziećmi.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie
lub etykietę.
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty:
Atest PZH 
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:  
Limit zawartości LZO (kat. A/h): 750 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 745 g/l.

Środki ostrożności 
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Fix

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu około 1 rok. 
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze 5-30°C.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Fix

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu 
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność 
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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Sikkens
Super Aktivator

Środek do głębokiego gruntowania, 
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, 
wodorozcieńczalny, niepigmentowany.

GRUNTY

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

www.sikkens-deco.pl

PZH
Dalsze powłoki 

systemu 
malarskiego

po ok. 8-10 godz.

Do stosowania 
wewnątrz 

i na zewnątrz

Chronić przed 
mrozem w czasie 

transportu i 
składowania

Aplikacja
pędzlem

Zastosowanie
Super Aktivator służy do wzmacniającego gruntowania głębokiego wszystkich 
chłonnych podłoży mineralnych, takich jak pylące tynki i pyliste powierzchnie 
betonowe. Produkt jest szczególnie przydatny do gruntowania podłoży, które mają 
zostać następnie powleczone farbami dyspersyjnymi i farbami na bazie żywicy 
silikonowej. Szczególnie zalecany do stosowania na elewacjach.
We wnętrzach – szczególnie na podłożach zbyt chłonnych by użyć Alpha Barol*.

Właściwości
Produkt niskoemisyjny, odporny na zmydlanie i na działanie czynników 
atmosferycznych. Przepuszcza parę wodną i jednocześnie jest odporny na wodę,
co pozwala osiągać poprawny bilans wodny ścian i murów. Wzmacnia kruche i pyliste 
podłoża.

Dostępne kolory
Produkt bezbarwny

Opakowania
10 L

Zużycie 
Zależnie od chłonności podłoża 130 - 180 ml/m2, (wydajność: 6 - 8 m2/l) w zależności
od stanu podłoża. Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 1,0 kg/l

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 5 - 30°C 
Względna wilgotność powietrza: max 85%

Czas schnięcia w warunkach normalnych (23°C i względna wilgotność 
powietrza 50% wg DIN 50014)
Po ok. 8 - 10 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu malarskiego.

Sposób aplikacji
Pełne działanie utwardzające można uzyskać przez dokładne nałożenie
i rozprowadze nie produktu pędzlem lub szczotką. Przy bardzo chłonnych podłożach 
można nakładać środek gruntujący Super Aktivator również metodą „mokro na mokro“ 
aż do pełnego nasycenia.

Rozcieńczanie 
W zależności od chłonności podłoża Super Aktivator rozcieńczać wodą do 30% 
objętościowo.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem ogólnodostępnych 
detergentów.  

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być zawsze dostosowane
do obiektu, to znaczy muszą odpowiadać stanowi obiektu i jego wymaganiom.
Wymienione powłoki malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady.
Ze względu na mnogość uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe 
sprawdzenie ich przydatności do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych. 

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, chłonne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, 
zagrzybień, zwapnień i środków antyadhezyjnych.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i skredowań. Istniejące uszkodzenia, 
ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i wyrównać. 

W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych 
tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni.  Tynki wapienne CS I > 1,0 N/mm2 (P Ic) i 
mineralne tynki lekkie  nie powinny być malować  przez co najmniej  4 tygodnie.
Podłoże lub mur nie może mieć odbarwień. Podłoże lub mur nie mogą być popękane, 
muszą być suche, wolne od osadów soli i wykwitów.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków pogodowych, 
ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej farby.  
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi wiedzy 
i techniki.  W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe wykonywanie 
prac konserwacyjnych i renowacyjnych. 

Specjalna wskazówka
Gruntowanie nie może tworzyć zamkniętej, błyszczącej warstwy na powierzchni 
podłoża. Podłoże musi być chłonne, aby środek gruntujący mógł w nie wnikać.
Gęste, zamknięte, nie chłonne podłoża, np. nienaruszone stare dyspersyjne powłoki 
malarskie nie mogą być gruntowane produktem Super Aktivator. 

Gruntowanie
Wykonanie warstwy gruntującej produktem Super Aktivator rozcieńczonym w  wodzie 
odpowiednio do chłonności podłoża (max. 30% obj.). 

Przy mocno chłonących podłożach należy stosować metodę 2 x  „mokro na mokro“. 
Przy słabo chłonących podłożach należy rozcieńczyć Super Aktivator w  wodzie w max. 
stosunku 30% obj.

Powłoka pośrednia i końcowa
Wszystkie ścienne farby dyspersyjne, fasadowe farby dyspersyjne, szpachle 
syntetyczne, farby na bazie żywicy silikonowej, farby systemu Multicolor
i wodorozcieńczalne lakiery i emalie.
Wskazówka: poszczególne systemy są opisane w odpowiednich kartach technicznych.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
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Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty:
Atest PZH 
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:  
Limit zawartości LZO (kat. A/h): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 5 g/l.

Środki ostrożności 
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Super Aktivator

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu około 1 rok. 
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Super Aktivator

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu 
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność 
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.



80

Sikkens
Alpha Barol

Niepigmentowany, drobnocząsteczkowy, 
wodorozcieńczalny koncentrat akrylowy do 
gruntowania ścian wewnątrz i na zewnątrz.

GRUNTY

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

www.sikkens-deco.pl

PZH
Dalsze powłoki 

systemu 
malarskiego

po ok. 6-8 godz.

Do stosowania 
wewnątrz 

i na zewnątrz

Chronić przed 
mrozem w czasie 

transportu i 
składowania

Aplikacja
pędzlem / wałkiem

Zastosowanie 
Gruntowanie kruchych i chłonnych podłoży mineralnych, utwardzanie i stabilizowanie 
starych, pylistych powłok malarskich, np. powłok z farb klejowych; redukcja
i wyrównanie chłonności porowatych podłoży. Alpha Barol doskonale nadaje się
do gruntowania takich podłoży jak tynki cementowo-wapienne i płyty
gipsowo-kartonowe. 
Trudno zwilżalne, gładkie powierzchnie, takie jak niechłonne stare powłoki malarskie, 
elementy budowlane z czystego gipsu itp. powinny być gruntowane przy użyciu 
produktu poprawiającego przyczepność Alpha Primer SF*.
Alpha Barol jest koncentratem. Stosować po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:4. 
 
Właściwości
Produkt bardzo głęboko penetruje podłoże i ma silne działanie wiążące. Znacząco 
poprawia odporność dyspersyjnych powłok malarskich na wodę. Alpha Barol
nie przepuszcza wody, nie ulega zmydleniu i przepuszcza parę wodną umożliwiając 
oddychanie ścian. 
 
Dostępne kolory 
Bezbarwny 

Opakowania  
1 L; 5 L; 10 L

Zużycie 
Ok. 50 ml koncentratu/m2 = 250 ml mieszaniny/m2 
(co odpowiada wydajności 20 m2/l koncentratu i 4 m2/l mieszaniny). 
Rzeczywiste zużycie zależne jest od stanu podłoża - określić je na podstawie prób.
 
Gęstość 
ok. 1,02 kg/l 

Warunki aplikacji i schnięcia
Min. 5°C dla podłoża, powietrza i materiału

Czas schnięcia
(przy 23°C i 50% względnej wilgotności powietrza) 
Po ok. 6 - 8 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu malarskiego.

Sposób aplikacji
Pełne działanie utwardzające można uzyskać przez dokładne nałożenie i rozprowadze-
nie produktu pędzlem lub szczotką. Mniej przydatny jest wałek i wysokociśnieniowe 
przyrządy natryskowe. Możliwe jest nanoszenie produktu przy pomocy przyrządów 
rozpylających i przyrządów do natrysku hydrodynamicznego. W większości przypad-
ków wystarcza jedno gruntowanie. Przy bardzo chłonnych podłożach można nakładać 
środek gruntujący Alpha Barol również metodą „mokro na mokro“ aż do pełnego 
nasycenia.

Parametry natrysku hydrodynamicznego  
Ciśnienie robocze  ok. 140 bar
Wielkość dyszy  0,021 - 0,031 cala / 0,53 - 0,79 mm
Kąt natrysku   40 - 60°

 

Rozcieńczanie 
Jedną objętość Alpha Barol zmieszać z 4 częściami wody. 
Słabsze rozcieńczenie nie poprawia głębokości przenikania i działania utwardzającego, 
lecz powoduje silne skutki ujemne. 

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem ogólnodostępnych 
detergentów.

  Stosowanie

Uwaga
Nie stosować Alpha Barol jako bezbarwnego impregnatu lub powłoki końcowej.

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności
do przewidywanego zastosowania. 

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, 
zagrzybień, zwapnień i środków antyadhezyjnych.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoże z zanieczyszczeń, sadzy i osadów kredowych. Istniejące uszkodzenia, 
ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i w razie konieczności 
zeszlifować wypełnione miejsca. 

W zależności od pory roku i od panujących temperatur nie należy gruntować nowych 
tynków przez co najmniej 2 do 4 tygodni. Tynki wapienne (P Ic) i lekkie tynki mineralne 
należy sezonować co najmniej 4 tygodnie.

Podłoże nie może być spękane, musi być suche i wolne od nalotów soli, przebarwień
i wykwitów. 

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.  
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki.  W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.
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Specjalna wskazówka
Przy gruntowaniu nie powinna powstawać na powierzchni zamknięta błyszcząca 
powłoka. 
Podłoże musi być chłonne, aby środek gruntujący mógł w nie wniknąć. 
Gęste, zbite, niechłonne podłoża, np.: zniszczone stare dyspersyjne powłoki malarskie 
nie mogą być gruntowane przy użyciu produktu Alpha Barol.

Gruntowanie
Rozcieńczyć wodą w stosunku 1:4.
Przy bardzo chłonnych podłożach gruntować 2 x metodą “mokro na mokro”.

Pośrednia i końcowa powłoka malarska
Wszystkie dyspersyjne farby ścienne i elewacyjne, tynki syntetyczne, farby silikonowe, 
emalie wodorozcieńczalne i systemy "multicolor".

Wskazówka: 
Informacje na temat poszczególnych systemów powłok znajdą Państwo u naszych 
Doradców Techniczno-Handlowych. 
Wymienione  systemy powłok malarskich i podłoża należy traktować jako możliwe 
przykłady. Ze względu na różnorodność i mnogość uwarunkowań praktycznych 
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatności produktów do przewidywanych 
zastosowań. 

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty 
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/g): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 10 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Barol.

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu około 1 rok.
Otwarte  opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Barol.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu 
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność 
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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Sikkens
Alpha Primer SF

Wodorozcieńczalny,  pigmentowany grunt 
kontaktowy tworzący warstwę sczepną do 

farb wewnętrznych i zewnętrznych.

GRUNTY

Zastosowanie
Delikatnie szorstki, kontaktowy środek do powlekania mocnych, gładkich, 
słabo chłonących lub nie chłonących podłoży, takich jak gładki beton, płyty 
gipsowo-kartonowe, klinkier i cegły wapienno-piaskowe oraz mocne stare powłoki 
malarskie. Bardziej chłonne, kruche podłoża należy gruntować stosując Alpha Barol*, 
lub Super Aktivator*. Szczególnie polecany wszędzie tam, gdzie zakres renowacyjnych 
prac malarskich nakłada konieczność naniesienia powłok farb ściennych
i elewacyjnych w miejsca pokryte obecnie np. farbami alkidowymi. Zastosowanie 
warstwy sczepnej Alpha Primer SF jest tańsze niż koszty usuwania starych zwartych, 
niechłonnych lub gładkich powłok, naprawy podłoża po usuwaniu powłok
i przygotowaniu takiego podłoża pod malowanie nawierzchniowe.

Właściwości
Właściwości gruntujące, sczepne, szorstkujące, co w połączeniu z możliwością 
uzyskiwania kolorów w Systemie Color Mix pozwala na wykorzystanie go jako warstwy 
poprawiającej efekt krycia farb nawierzchniowych. Produkt jest odporny na zmydlanie 
i na działanie czynników atmosferycznych. Przepuszcza parę wodną. Wzmacnia siły 
adhezji między powłokami. Jest odporny na wodę i ma właściwości utwardzające 
podłoże i zwiększające przyczepność. Może być stosowany we wszystkich systemach 
budowlanych powłok malarskich.

Dostępne kolory 
Jasne i średnio nasycone kolory Systemu Color Mix

Opakowania
5 L; 12,5 L

Zużycie 
ok. 160 - 240 ml/m2 (wydajność: 4 - 6 m2/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 1,44 kg/l 

Zawartość części stałych
ok. 60% wag. = ok. 40% obj. 

Warunki aplikacji i schnięcia
Min. 5°C dla podłoża, powietrza i produktu podczas aplikacji i podczas schnięcia. 
Względna wilgotność powietrza: max. 85%.

Czas schnięcia w warunkach normalnych (23°C i względna wilgotność 
powietrza 50% wg DIN 50014)
Sucha w dotyku: po 3 godzinach
Po ok. 6 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu malarskiego.

Sposób aplikacji 
Szczotką, pędzlem lub wałkiem

Rozcieńczanie 
W zależności od chłonności podłoża Alpha Primer SF rozcieńczać wodą max. 10% 
objętościowo.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem ogólnodostępnych 
detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być zawsze dostosowane
do obiektu, to znaczy muszą odpowiadać stanowi obiektu i jego wymaganiom. 
Wymienione powłoki malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady.
Ze względu na mnogość uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe 
sprawdzenie ich przydatności do przewidywanego zastosowania. 

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych. 

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża 
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, zagrzybień, 
zwapnień i środków antyadhezyjnych.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoże z zanieczyszczeń, sadzy i skredowań. Istniejące uszkodzenia, ubytki i 
rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i wyrównać. 

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków 
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej 
farby.  
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi 
wiedzy i techniki.  W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe 
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych. 

Matowe powłoki malarskie farb dyspersyjnych, powłoki malarskie farb 
silikonowych i tynki dyspersyjne

Gruntowanie słabo chłonnych podłoży przy użyciu Alpha Primer SF w celu uzyskania 
przyczepnej powierzchni.  

Gruntowanie pylistych, chłonnych podłoży produktem Super Aktivator* rozcieńczonym 
wodą odpowiednio do chłonności podłoża.

Nośne stare powłoki malarskie (błyszczące, niechłonne)
Powierzchnię przeszlifować i odtłuścić.
Gruntowanie przy pomocy produktu Alpha Primer SF.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

www.sikkens-deco.pl

PZH
Dalsze powłoki 

systemu 
malarskiego

po ok. 6 godz.

Do stosowania 
wewnątrz 

i na zewnątrz

Chronić przed 
mrozem w czasie 

transportu i 
składowania

Aplikacja
pędzlem / wałkiem

Wymieszać przed 
użyciem
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Tynki gipsowe (P IV i P V)
Gruntowanie produktem Alpha Barol*  rozcieńczonym w stosunku obj. 1:4 z wodą.
Powłokę pośrednią wykonać Alpha Primer SF rozcieńczonym ok. 10% obj. wodą.

Powłoka pośrednia 
Na podłożach o kolorach kontrastujących, o dużej lub zmiennej chłonności, stosować 
dodatkowo pośrednią powłokę malarską, która może być wykonana z każdej 
dysperyjnej farby ściennej lub fasadowej, farby silikonowej. Wskazówka: Poszczególne 
systemy powłok malarskich znajdą Państwo w odpowiednich kartach technicznych 
powłok malarskich. 

Powłoka końcowa
Wszystkie dyspersyjne farby ścienne lub fasadowe, farby silikonowe i farby typu 
"multicolor".
Wskazówka: Poszczególne systemy powłok malarskich znajdą Państwo
w odpowiednich kartach technicznych powłok malarskich.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH 
Karta Charakterystyki
Sprawozdanie z badań IBDiM nr TM4/8/2012 z dn. 20.02.2012

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/g): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 3 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Primer SF

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok. 
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć! 
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem. 

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Primer SF

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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Sikkens
Fondo Setaliet*

Wodny koncentrat gruntujący na bazie 
silikatu, do stosowania na zewnątrz 

i wewnątrz pomieszczeń.

GRUNTY

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

www.sikkens-deco.pl

PZH
Dalsze powłoki 

systemu 
malarskiego

po ok. 12 godz.

Do stosowania 
wewnątrz 

i na zewnątrz

Chronić przed 
mrozem w czasie 

transportu i 
składowania

Aplikacja
pędzlem

Zastosowanie
Do  gruntowania mineralnych podłoży przed malowaniem farbą Alpha Setaliet* 
(dyspersyjna farba silikatowa). Środek dodatkowy do farby Alpha Setaliet*. 

Właściwości
Produkt jest łatwy w stosowaniu i ma dobre działanie wzmacniające podłoże. 
Przepuszcza parę wodną i jest odporny na zmydlanie. 

Dostępne kolory
Produkt bezbarwny

Opakowania
15 L

Zużycie  
Ok. 100 - 120 ml/m² (wydajność: 8 - 10m²/l)  w zależności od stanu podłoża. 
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość
ok. 1,05 kg/l

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 8 - 30°C dla podłoża, powietrza i produktu.
Przy bardzo suchym powietrzu i silnym promieniowaniu słonecznym trzeba podjąć 
środki zapobiegające zbyt szybkiemu schnięciu.

Czas schnięcia w warunkach normalnych (23°C i względna wilgotność 
powietrza 50% wg DIN 50014)
Po ok. 12 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu malarskiego.

Sposób aplikacji 
Pędzlem. 
Najlepsze działanie wzmacniające podłoże jest osiągane przy nanoszeniu produktu 
szczotką.

Rozcieńczanie
Wodą, w stosunku objętościowym od 1:1 do 1:3 w zależności od chłonności podłoża.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem ogólnodostępnych 
detergentów. 

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności
do przewidywanego zastosowania. 

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.
  
Nie można stosować produktu przy silnym wietrze i bezpośrednim promieniowaniu 
słonecznym. Dopóki powłoka malarska całkowicie nie wyschnie - chronić przed 
deszczem, nadmierną wilgotnością (mgłą) i mrozem.
Aby uzyskać powierzchnię o jednolitej barwie, zalecamy wyrównanie chłonności 
podłoża i aplikację „mokro na mokro”.

Ze względu na proces sylifikacji, zmiany odcienia barwy należy traktować jako typowe 
dla stosowanego produktu. Różnice w kolorach i przebarwienia nie stanowią wad 
technicznych.
Aby zachować właściwości produktu nie należy mieszać farby Fondo Setaliet z innymi 
produktami do wykonywania powłok malarskich.

Środki ostrożności
Zalecamy osłonięcie szyb okiennych i wszystkich innych powierzchni przed aplikacją 
produktu w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Nie pić, nie jeść i nie palić tytoniu 
podczas stosowania produktu.

Środki bezpieczeństwa
Chronić oczy i skórę przed rozpryskami produktu. Ewentualne rozpryski produktu, które 
dostały się do oczu lub na skórę trzeba natychmiast zmyć dużą ilością wody.                                                                   
 
Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne , suche i wolne od wykwitów, pleśni , 
zagrzybień , zwapnień i środków antyadhezyjnych.
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych 
tynków przez co najmniej 4  tygodnie.
Stare silikatowe i mineralne powłoki malarskie należy na całej powierzchni 
wyszczotkować i oczyścić.
Niewłaściwe podłoża: np. tworzywa sztuczne, drewno, podłoża poziome z zalegającą 
wodą, podłoża mokre.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoże z zanieczyszczeń , sadzy i skredowań.
Istniejące uszkodzenia, ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem i 
wyrównać.

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków pogodowych, 
ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej farby.  
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi wiedzy 
i techniki.  W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe wykonywanie 
prac konserwacyjnych i renowacyjnych. 
 
W wyniku działania wilgoci (rosa, mgła lub deszcz) może dojść po malowaniu
do wytrącania się emulgatorów z powłoki malarskiej. Emulgatory pojawiają się na 
powierzchni w formie białawych smug. Ponieważ te środki pomocnicze rozpuszczają się 
w wodzie, są one zmywane przy późniejszych opadach deszczu. Zjawisko powstawania 
tych smug nie zachodzi przy malowaniu w suchych warunkach atmosferycznych. 

Zwarte, słabo chłonące tynki CS I, CS II, CS III i CS IV (P Ic, P II i P III),
mineralne tynki lekkie oraz przyczepne stare mineralne powłoki malarskie

Gruntowanie
Zagruntować produktem Alpha Setaliet* zmieszanym w stosunku objętościowym
1:1 z produktem Fondo Setaliet. 

Nowe, pyliste, bardzo chłonne tynki CS I, CS II, CS III i CS IV (P Ic, P II i P III) 
oraz przyczepne, zwietrzałe, skredowane stare mineralne powłoki malarskie 
i podłoża porowate.

Gruntowanie
Zagruntować produktem Fondo Setaliet rozcieńczonym wodą w stosunku 
objętościowym od 1:1 do 1:3 (przy bardzo chłonnych tynkach aplikować 2 x: „mokro na 
mokro”).

* Produkt dostępny w ofercie do wyczerpania zapasów
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Powłoka pośrednia
Warstwa pośrednia z produktu Fondo Sełaliet zmieszanego z produktem Alpha 
Setaliet* w stosunku objętościowym 1:1.
Na kontrastowych podlożach o dużej lub zmiennej chłonności dodatkowa powłoka 
pośrednia z farby Alpha Setaliet przy max:. 10% obj. rozcieńczeniu gruntem Fondo 
Setaliet.

Powłoka końcowa
Dokładna , równomierna powłoka z farby Alpha Setaliet* przy max. 5% obj. 
rozcieńczeniu gruntem Fondo Setaliet

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
Zawiera: tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetyl)imidazo[4,5-d]
imidazol-2,5(1H,3H)-dionu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

 
R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące 
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH 
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/h): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 20 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Fondo Setaliet

  Przechowywanie i transport 
 
Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 2 lata. 
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Fondo Setaliet

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu 
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność 
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. 
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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Sikkens 
Alpha Supraliet Primer

Polisilikatowy, bezbarwny preparat 
gruntujący do mineralnych podłoży

i powłok; tworzy system z Alpha Supraliet*.

GRUNTY

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

www.sikkens-deco.pl

PZH
Dalsze powłoki

systemu 
malarskiego

po ok. 4-6 godz.

Do stosowania
na zewnątrz

Chronić przed 
mrozem w czasie 

transportu i 
składowania

Aplikacja pędzlem

Zastosowanie 
Do gruntowania podłoży mineralnych, takich jak tynki wapienne, cementowe, 
cementowo-wapienne, bloczki silikatowe, cementowe, cegły wapienno-piaskowe itp. 
Także do gruntowania powłok z farb mineralnych (np. wapiennych czy silikatowych) 
poddawanych malowaniu renowacyjnemu. Tworzy system polisilikatowy wraz z 
nawierzchniową farbą Alpha Supraliet*. Służy również do rozcieńczania farby Alpha 
Supraliet*.

Właściwości
Produkt polisilikatowy spełniający wymagania normy DIN 18363 pkt. 2.4.6 dla 
elewacyjnych produktów dyspersyjno-silikatowych. Tworzy układ otwarty dyfuzyjnie 
dla pary wodnej (ma wysoką paroprzepuszczalność), jest odporny na alkalia i łatwo się 
aplikuje. Silnie spaja podłoże i redukuje jego chłonność oraz gwarantuje zwiększenie 
przyczepności farby nawierzchniowej Alpha Supraliet* do podłoży mineralnych. 
Charakteryzuje się też krótkim czasem schnięcia umożliwiającym naniesienie farby 
nawierzchniowej Alpha Supraliet* w ciągu tego samego dnia roboczego. Produkt o 
odczynie alkalicznym (pH 10 - 11).

Dostępne kolory
Produkt bezbarwny

Opakowania  
15 L

Zużycie na gładkich podłożach
ok. 100 - 120 ml/m² (wydajność: 8 - 10m²/l) w zależności od stanu podłoża.
Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość:
ok. 1,05 kg/l

Zawartość części stałych
ok. 10 % wag. = ok. 6% obj.

Warunki aplikacji i schnięcia
Zakres temperatur: 5 - 30°C dla podłoża, powietrza i produktu.
Wilgotność względna powietrza max 85%.
Przy bardzo suchym powietrzu i silnym promieniowaniu słonecznym trzeba podjąć
środki zapobiegające zbyt szybkiemu schnięciu.

Czas schnięcia w warunkach normalnych 23°C/50% wilg. wzgl. DIN 50014:
Pyłosuchość po 1 godzinie
Kolejne powłoki malarskie można nakładać po ok. 4-6 godzinach.

Sposób aplikacji
Pędzlem.
Najlepsze działanie wzmacniające podłoże jest osiągane przy nanoszeniu produktu
szczotką.

Rozcieńczanie
Wodą, w stosunku objętościowym 1:1.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą z ewentualnym dodatkiem 
ogólnodostępnych detergentów.

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki i wymagane prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do 
przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Nie można stosować produktu przy silnym wietrze i bezpośrednim promieniowaniu 
słonecznym. Dopóki powłoka malarska całkowicie nie wyschnie - chronić przed 
deszczem, nadmierną wilgotnością (mgłą) i mrozem.
Aby uzyskać powierzchnię o jednolitej barwie, zalecamy wyrównanie chłonności 
podłoża i aplikację „mokro na mokro”.
Ze względu na proces sylifikacji, zmiany odcienia barwy należy traktować jako typowe 
dla stosowanego produktu. Różnice w kolorach i przebarwienia nie stanowią wad 
technicznych.
Aby zachować właściwości produktu nie należy mieszać preparatu Alpha Supraliet 
Primer z innymi produktami do wykonywania powłok malarskich.

Środki ostrożności
Zalecamy osłonięcie szyb okiennych i wszystkich innych powierzchni przed aplikacją 
produktu w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Nie pić, nie jeść i nie palić tytoniu 
podczas stosowania produktu.

Środki bezpieczeństwa
Chronić oczy i skórę przed rozpryskami produktu. Ewentualne rozpryski produktu,
które dostały się do oczu lub na skórę trzeba natychmiast zmyć dużą ilością wody.

Podłoża i ich gruntowanie

Ogólne wymagania dotyczące podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, nośne, suche i wolne od wykwitów, pleśni, zagrzybień, 
zwapnień i środków antyadhezyjnych.
W zależności od pory roku i warunków temperaturowych nie należy malować świeżych 
tynków przez co najmniej 4 tygodnie.
Stare silikatowe i mineralne powłoki malarskie należy na całej powierzchni 
wyszczotkować i oczyścić.
Niewłaściwe podłoża: np. tworzywa sztuczne, drewno, podłoża poziome z zalegającą 
wodą, podłoża mokre, powłoki z żywic alkidowych, podłoża plastyczno-elastyczne, 
podłoża nie ulegające zwilżaniu wodą oraz elementy z betonu komórkowego.

Ogólne przygotowanie podłoża
Oczyścić podłoża z zanieczyszczeń, sadzy i skredowań.
Istniejące uszkodzenia, ubytki i rysy należy wypełnić odpowiednim materiałem
i wyrównać.



87

Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków pogodowych, 
ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi wiedzy 
i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe wykonywanie 
prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

W wyniku działania wilgoci (rosa, mgła lub deszcz) może dojść po malowaniu do 
wytrącania się emulgatorów z powłoki malarskiej. Emulgatory pojawiają się na 
powierzchni w formie białawych smug. Ponieważ te środki pomocnicze rozpuszczają się 
w wodzie, są one zmywane przy późniejszych opadach deszczu. Zjawisko powstawania 
tych smug nie zachodzi przy malowaniu w suchych warunkach atmosferycznych.

Nowe, pyliste, bardzo chłonne i o zmiennej chłonności tynki mineralne
CS I, CS II, CS III i CS IV (P Ic, P II i P III)

Gruntowanie
Zagruntować preparatem gruntującym Alpha Supraliet Primer zmieszanym w stosunku 
objętościowym 1:1 z wodą (przy bardzo chłonnych podłożach aplikować 2x „mokro na 
mokro”).

Stare, zwarte tynki mineralne CS I, CS II, CS III i CS IV (P Ic, P II i P III), 
niemalowane lub z istniejącymi, przyczepnymi powłokami mineralnymi
w dobrym stanie

Gruntowanie
Zagruntować preparatem gruntującym Alpha Supraliet Primer zmieszanym w stosunku 
objętościowym 1:1 z wodą.

Zwarte, przyczepne i w dobrym stanie powłoki malarskie z dyspersyjnych
farb organicznych oraz tynki dyspersyjne

Gruntowanie
Zagruntować preparatem Alpha Supraliet* rozcieńczonym 10 - 15% objętościowo
preparatem gruntującym Alpha Supraliet Primer. Gruntowanie w tym przypadku
stanowi jednocześnie powlokę pośrednią systemu malarskiego.

Uwaga: W miejscach szpachlowania i wypełnień ubytków tynku, gruntować 
preparatem gruntującym Alpha Supraliet Primer rozcieńczonym wodą w stosunku
objętościowym 1:1.

Powłoka pośrednia
Alpha Supraliet* rozcieńczony 10 - 15% objętościowo produktem Alpha Supraliet 
Primer. W przypadku kontrastowych kolorów nanieść dwie takie warstwy.

Powłoka końcowa
Dokładna, równomierna powłoka z farby Alpha Supraliet* rozcieńczonej 10 - 15%
objętościowo produktem Alpha Supraliet Primer.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące 
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH 
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/h): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 10 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Supraliet Primer.

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu minimum 1 rok.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Supraliet Primer.

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na 
różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do 
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją 
ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu 
gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia 
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i 
użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego 
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D,
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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Sikkens 
 Redox BL Multi Primer

Wodorozcieńczalny podkład poprawiający 
przyczepność do różnych podłoży,

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

GRUNTY

Metoda natrysku

Ciśnienie robocze

Wielkośc dyszy mm

Kąt natrysku °

Malowanie krzyżowe

Rozcieńczenie%

Lepkość DIN
4 mm 20°C w sek.

Nisko ciśnieniowa

-

1,5

-

2 - 2,5

12 - 15

ok. 25 - 30

Wysoko ciśnieniowa

2,5 - 3,5

1,5

-

1 - 1,5

8 - 10

ok. 25 - 30

Natrysk
hydrodynamiczny

90 - 120

0,28 - 0,33

30 - 60

0,5 - 1

-

oryginalna

Zastosowanie 
Wodorozcieńczalny podkład antykorozyjny do gruntowania i wykonywania pośrednich 
powłok malarskich na podłożach ze stali, stali ocynkowanej, żeliwa, aluminium, 
twardego PCV i drewna (z wyjątkiem drewna żywicznego i tropikalnego).
Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, zarówno do pokrywania 
nowych podłoży jak i do prac renowacyjnych na powłokach istniejących. Typowe 
przykłady z szerokiego spektrum zastosowań: bramy i ogrodzenia z kutej stali, ślusarka 
aluminiowa, profile z niektórych typów PCV (po odpowiednim przygotowaniu
i sprawdzeniu przyczepności), elementy złożone z różnych typów materiałów
(np. elementy drewniane skręcane stalowymi lub ocynkowanymi śrubami), grzejniki 
żeliwne, ocynkowane parapety zewnętrzne, rynny, spusty czy też profilowane blachy 
ocynkowane używane jako materiały okładzinowe dachów i ścian.

Właściwości
Z uwagi na wodny charakter produktu, jego warstwa mokra nie jest agresywna
dla decydowanej większości powłok malarskich i materiałów budowlanych. Wysoka 
przyczepność i elastyczność spoiwa akrylowego daje bardzo szerokie możliwości 
stosowania. Właściwości te pozwalają często na zastosowanie produktu jako 
doskonałego gruntu kontaktowego oraz stabilizującego podłoże przy renowacji 
powłok proszkowych stosowanych min. na okładzinowych blachach ocynkowanych 
oraz profilach aluminiowych okien. Z uwagi na różnorodność przypadków i stopień 
skomplikowania, odpowiedni proces renowacji powłok proszkowych należy 
skonsultować z Działem Technicznym Sikkens i przeprowadzić próby. Wystarczająco 
długi czas otwarcia i doskonała rozlewność dają możliwość tworzenia gładkich 
równomiernych powłok gruntujących pod emalie dekoracyjne o wysokim połysku, 
gdzie efekt dekoracyjny nie może być zaburzony nierównościami. Produkt dobrze 
kryje krawędzie, co jest istotne przy zastosowaniach antykorozyjnych i ochronnych. 
Krótki czas schnięcia umożliwia naniesienie niektórych systemów powłokowych 
w ciągu jednego dnia roboczego. Niewielka emisja rozcieńczalników organicznych 
oraz bezwonność, pozwala na bezpieczną i przyjemną aplikację w pomieszczeniach. 
Odporność powłoki na temperaturę do 60°C pozwala na stosowanie na grzejnikach 
(stosowanie renowacyjne na grzejnikach pokrytych proszkowo - po konsultacjach
i próbach jak napisano wyżej). Możliwość barwienia w systemie Color Mix pozwala 
tworzyć wraz z emaliami nawierzchniowymi systemy powłokowe dające efekt 
krycia bez konieczności nakładania dodatkowych warstw w kolorach typowo słabo 
kryjących. Możliwość barwienia podkładu na kolor widocznie inny niż planowany 
kolor powłoki nawierzchniowej daje natomiast możliwość samokontroli lub kontroli 
co do poprawności naniesienia powłoki podkładowej lub antykorozyjnej na całości 
zabezpieczanej powierzchni.

Stopień połysku
ok. 7 GU/60°; ok. 30 GU/85°

Dostępne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania  
0,5 L; 1 L i 2,5 L

Zużycie na gładkich podłożach
100 ml/m² (wydajność: 10m²/l) w zależności od stanu podłoża. Rzeczywiste zużycie 
określić na podstawie prób.

Gęstość:
ok. 1,40 kg/l, zależnie od barwy

Zawartość części stałych
ok. 61% wag. = ok. 45% obj. 

Warunki aplikacji i schnięcia
Co najmniej 5°C - max. 30°C dla podłoża, powietrza i produktu.
Maksymalna względna wilgotność powietrza: 85%. Temperatura podłoża min. 3°C
powyżej punktu rosy.

Czas schnięcia
w warunkach normalnych 23°C/50% wilg. wzgl. DIN 50014:
- Powierzchnia sucha w  dotyku po 30 minutach.
- Po 6 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu.

Sposób aplikacji
Pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny, natrysk pneumatyczny.

Rozcieńczanie
W zależności od potrzeb 3 - 5% rozcieńczenie wodą.

Czyszczenie narzędzi
Wodą z ewentualnym dodatkiem ogólnodostępnych detergentów. 

  Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu
Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane 
odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi 
zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki 
malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość 
uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności
do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. może 
powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić 
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych. Podłoże musi być czyste, suche, 
nośne, chwytne i nie może posiadać substancji zmniejszających przyczepność, 
takich np. jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie. Należy sprawdzić, czy powlekane 
powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych warstw. Między poszczególnymi 
powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.

Przechowywać
w suchym

i chłodnym miejscu

www.sikkens-deco.pl

PZH
Kolejna warstwa

po ok. 6 godz.
Do stosowania 

wewnątrz 
i na zewnątrz

Chronić przed 
mrozem w czasie 

transportu i 
składowania

Aplikacja pędzlem,
wałkiem, natryskiem
hydrodynamicznym
i pneumatycznym

Wymieszać
przed użyciem
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Wskazówka
Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków pogodowych, 
ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej farby.
Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi wiedzy
i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe wykonywanie 
prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Warianty powlekania

1. Podłoża nowe, niemalowane

1.1 Podłoże stalowe i żelazne – wewnątrz i na zewnątrz
Wstępne przygotowanie podłoża
Wymagany stopień obróbki powierzchni St 2 lub PMA według EN ISO 12944-4
Gruntowanie
Gruntowanie wykonać podkładem malarskim Redox BL Multi Primer. Przy
zastosowaniu zewnętrznym konieczne jest wykonanie podwójnego gruntowania. 
Warstwa pośrednia
Wykonać lakierem Rubbol BL o wymaganym stopniu połysku.
Warstwa końcowa
Wykonać lakierem Rubbol BL o wymaganym stopniu połysku.

1.2 Podłoże z metali nieżelaznych – wewnątrz i na zewnątrz
Przygotowanie podłoża
Amoniakalno-alkaliczna kąpiel w środku powierzchniowo-czynnym.
Przykład dla ocynku: Za pomocą włókniny wyszorować podłoże 2% roztworem 
wodnym amoniaku z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń. Gdy starty zostanie 
nalot korozyjny i zabrudzenia i stworzy się szara piana - pozostawić ją na ok. 10 min.
Dokładnie spłukać czystą wodą i natychmiast po wyschnięciu rozpocząć gruntowanie.
Gruntowanie  
Gruntowanie wykonać podkładem malarskim Redox BL Multi Primer.
Przy zastosowaniu zewnętrznym konieczne jest wykonanie podwójnego gruntowania.
Warstwa pośrednia
Wykonać lakierem Rubbol BL o wymaganym stopniu połysku lub Alphatex IQ*.
Warstwa końcowa
Wykonać lakierem Rubbol BL o wymaganym stopniu połysku lub Alphatex IQ*.

1.3 Podłoże aluminiowe – wewnątrz i na zewnątrz
Przygotowanie podłoża
Zgodnie ze sztuką fachową.
Gruntowanie
Gruntowanie wykonać podkładem malarskim Redox BL Multi Primer. Przy
zastosowaniu zewnętrznym konieczne jest wykonanie podwójnego gruntowania.
Warstwa pośrednia
Wykonać lakierem Rubbol BL o wymaganym stopniu połysku.
Warstwa końcowa
Wykonać lakierem Rubbol BL o wymaganym stopniu połysku.

1.4 Nadające się do powlekania tworzywa sztuczne (np. twarde PCV)
Przygotowanie podłoża
Amoniakalno-alkaliczna kąpiel w środku powierzchniowo-czynnym.
Gruntowanie
Gruntowanie wykonać podkładem malarskim Redox BL Multi Primer.
Przy zastosowaniu zewnętrznym konieczne jest wykonanie podwójnego gruntowania.
Warstwa pośrednia
Wykonać lakierem Rubbol BL o wymaganym stopniu połysku lub Alphatex IQ*.
Warstwa końcowa
Wykonać lakierem Rubbol BL o wymaganym stopniu połysku lub Alphatex IQ*.

1.5  Drewno – wewnątrz i na zewnątrz
Przygotowanie podłoża
Zgodnie ze sztuką fachową.
Impregnowanie
Produktem Cetol AktivaBP* tylko w przypadku drewna iglastego na zewnątrz.
Gruntowanie na elementach budowlanych zachowujących wymiary
w ograniczonym stopniu lub nie zachowujących wymiarów
Gruntowanie wykonać podkładem malarskim Redox BL Multi Primer.

Gruntowanie na elementach budowlanych zachowujących wymiary 
Gruntowanie wykonać podwójnie podkładem malarskim Redox BL Multi Primer.
Warstwa pośrednia
Wykonać lakierem Rubbol BL o wymaganym stopniu połysku.
Warstwa końcowa
Wykonać lakierem Rubbol BL o wymaganym stopniu połysku.

  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkt wodny
S2 Chronić przed dziećmi
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.
Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH 
Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO:
Limit zawartości LZO (kat. A/i): 140 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 120 g/l.

Środki ostrożności
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Redox BL Multi Primer

  Przechowywanie i transport 

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem. 

Informacje o transporcie
Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Redox BL Multi Primer

  Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu
na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są 
specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania
producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu
w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia
i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu
i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich
przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D,
   01-531 Warszawa

* Prosimy stosować się do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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ZESTAWIENIE PRODUKTÓW
Farby wewnętrzne

Alphacron 
Satin SF

Klasa ścieralności na mokro:
Klasa zdolności krycia:
Stopień połysku:
Wydajność:
Czas schnięcia ok.:

1
2

satyna
7 - 8 m²/l

6h

Farba o podwyższonej odporności 
na ścieranie, o wykończeniu 
satynowym, do stosowania 

wewnątrz pomieszczeń.

Klasa ścieralności na mokro:
Klasa zdolności krycia:
Stopień połysku:
Wydajność:
Czas schnięcia ok.:

2
1

mat
6 - 8 m²/l

5 - 6h

Matowa farba dyspersyjna o 
podwyższonej odporności na 

ścieranie, do stosowania
wewnątrz pomieszczeń.

Alphacron 
Matt SF

Klasa ścieralności na mokro:
Klasa zdolności krycia:
Stopień połysku:
Wydajność:
Czas schnięcia ok.:

2
2

satyna
6 - 7 m²/l

3 - 4h

Lateksowa farba do wnętrz
o satynowym wykończeniu.

Alpha Latex 
Satin SF

Klasa ścieralności na mokro:
Klasa zdolności krycia:
Stopień połysku:
Wydajność:
Czas schnięcia ok.:

2
2

głęboki mat
6 - 7 m²/l

3 - 4h

Lateksowa farba do wnętrz o 
matowym wykończeniu.

Alpha Latex 
Matt SF

Alpha 
Green Sil SF

Klasa ścieralności na mokro:
Klasa zdolności krycia:
Stopień połysku:
Wydajność:
Czas schnięcia min.:

3
2

głęboki mat
5 - 6 m²/l

12h

Wodorozcieńczalna farba silikatowa 
do wnętrz o wysokiej zdolności 

dyfuzyjnej i optymalnej sile krycia.

Klasa ścieralności na mokro:
Klasa zdolności krycia:
Stopień połysku:
Wydajność:
Czas schnięcia ok.:

3
2

mat
5 - 6 m²/l

2 - 3h

Matowa farba wewnętrzna
do ścian i sufitów,

bez rozpuszczalników
i plastyfikatorów.

Alpha 
Matt SF

Klasa ścieralności na mokro:
Klasa zdolności krycia:
Stopień połysku:
Wydajność na warstwę:
Czas schnięcia ok.:

1
2

mat
10 - 12,5 m²/l

2 - 4h

Antybakteryjna farba z aktywnymi 
jonami srebra do stosowania 

wewnątrz.

Alpha 
SanoProtex

Efekty dekoracyjne

Farby do zastosowań specjalnych

Wapex 
660

Wykończenie:
Wydajność:

Klasa ścieralności na mokro:
Następna warstwa po:

połysk satynowy
posadzki 6 - 8 m²/l 

ściany 8 - 10 m²/l
1

16 - 72h

Dwuskładnikowy, epoksydowy 
materiał powłokowy do posadzek 

i ścian wewnątrz obiektów 
budowlanych.

Alpha
Elegance

Wykończenie:
Wydajność:
Zdolność krycia:
Klasa ścieralności na mokro:
Następna warstwa po:

głęboki mat
7 - 10 m²/l

4 (transparentna)
1

4 - 6h

Półtransparentna lazura na bazie 
kopolimeru akrylu do aranżacji 

efektem dekoracyjnym
ścian wewnątrz pomieszczeń.

Wykończenie:
Wydajność:
Następna warstwa po:

połysk satynowy
2,5 - 5 m²/l

16 - 72h

Dwuskładnikowy, epoksydowy 
materiał podkładowy

i naprawczy do posadzek
wewnętrznych i zewnętrznych.

Wapex 
551

Wykończenie:
Wydajność:
Zdolność krycia:
Klasa ścieralności na mokro:
Następna warstwa po:

głęboki mat
6 - 8 m²/l

4 (transparentna)
2

4 - 6h

Dekoracyjna farba z efektem Soft 
Touch do stosowania wewnątrz 

pomieszczeń.

Alpha
Tacto
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ZESTAWIENIE PRODUKTÓW

Emalie

Rubbol 
Azura plus

Stopień połysku: 
Wydajność:
Kolejna warstwa:

połysk 88 GU/60°
ok. 14 m2/l
po ok. 18 h

Bezwonna, kryjąca emalia
syntetyczna o wysokim połysku,

do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz.

Uretanowo-alkidowa, kryjąca emalia
syntetyczna o połysku satynowym,

do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz.

Rubbol 
Satura plus

Wodorozcieńczalna emalia 
poliuretanowo-alkidowa

o wysokim połysku do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz.

Rubbol
BL Azura

Wodorozcieńczalna emalia 
poliuretanowo-akrylowa o połysku 

satynowym do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz.

Rubbol 
BL Satura

Wodorozcieńczalna, matowa
emalia akrylowo-alkidowa 

modyfikowana poliuretanem
do wewnątrz i na zewnątrz.

Rubbol 
BL Magura

Farby zewnętrzne

Alphacaso

Połysk:
Grubość powłoki:
Wielkość ziarna:
Wsp. przen. pary wodnej:
Przepuszczalność wody:
Przepuszczalność CO2:
Wydajność:
Czas schnięcia:

G2 połysk satynowy
E1 </= 50 μm

S1 drobna < 100 μm
V2 średni
W3 mała

C1 (SDCO2 > 50m)
8-10 m²/l

4-6 h

Połysk:
Grubość powłoki:
Wielkość ziarna:
Wsp. przen. pary wodnej:
Przepuszczalność wody:
Przepuszczalność CO2:
Wydajność:
Czas schnięcia:

G2 połysk satynowy
E1 </= 50 μm

S1 drobna < 100 μm
V2 średni
W3 mała

C1 (SDCO2 > 50m)
8-10 m²/l

4-6 h

Multizadaniowa farba czystoakrylowa do 
powierzchni zewnętrznych zbudowanych 

z różnych typów materiałów 
okładzinowych i budowlanych.

Połysk:
Grubość powłoki:
Wielkość ziarna:
Wsp. przen. pary wodnej:
Przepuszczalność wody:
Przepuszczalność CO2:
Pokrywanie rys:
Wydajność:
Czas schnięcia:

G3 mat </= 10GU 85°
E3 > 100 i </= 200 μm

S1 drobna < 100 μm
V2 średni
W3 mała

C1 (SDCO2 > 50m)
A2 (>0,25mm w T=-10°C)

6-7 m²/l
16 h

Silikonowa specjalistyczna farba 
fasadowa, tworząca elastyczne, 

paroprzepuszczalne powłoki.

Alphaloxan FlexAlphatex IQ
Multizadaniowa farba czystoakrylowa

do powierzchni zewnętrznych i 
wewnętrznych zbudowanych z różnych

typów materiałów okładzinowych
i budowlanych.

Połysk:
Grubość powłoki:
Współczynnik przenikania
pary wodnej:
Przepuszczalność wody:
Wydajność:
Czas schnięcia min.:

G3 mat
E2 > 50 i <=100 μm

V1 duży
W2 średnia

7-8 m²/l
12 h

Dyspersyjno-silikatowa farba matowa do 
stosowania na zewnątrz
i wewnątrz pomieszczeń.

Alpha Setaliet

Polisilikatowa, matowa farba
elewacyjna na podłoża mineralne, 

organiczne i mieszane.

Połysk:
Grubość powłoki:
Współczynnik przenikania
pary wodnej:
Przepuszczalność wody:
Wydajność:
Czas schnięcia min.:

G3 mat <2GU 85°
E3 > 100 i </= 200 μm

V1 duży
W3 mała
6-8 m²/l

4-6 h

Alpha Supraliet

Stopień połysku: 
Wydajność:
Kolejna warstwa:

satyna 20-30 GU/60°
ok. 14 m2/l
po ok. 16 h

Stopień połysku: 
Wydajność:
Kolejna warstwa:

połysk 80-85 GU/60°
ok. 13 m2/l

po ok. 6 h

Stopień połysku: 
Wydajność:
Kolejna warstwa:

satyna 25 GU/60°
ok. 13 m2/l

po ok. 6 h

Stopień połysku: 
Wydajność:
Kolejna warstwa:

mat <8 GU/60°
ok. 14 m2/l

po ok. 6 h
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Produkty do drewna

Cetol AktivaBP

Wydajność: 
Pyłosuchość:
Następna warstwa:

4,5 - 5,5 m2/l
po 15 min
po ok. 1 h

Wydajność: 
Pyłosuchość:
Następna warstwa:

4,5 - 5,5 m2/l
po 2 h

po ok. 8 h

Bezbarwny preparat impregnujący,
chroniący drewno przed grzybami

odbarwiającymi i niszczącymi,
do stosowania na zewnątrz.

Wodny, bezbarwny preparat
impregnujący, chroniący
drewno przed grzybami 

odbarwiającymi i niszczącymi,
do stosowania na zewnątrz.

Cetol BL AktivaBP

Stopień połysku:
Wydajność:
Pyłosuchość:
Następna warstwa:

Stopień połysku:
Wydajność:
Pyłosuchość:
Następna warstwa:

satyna 35-45 GU/60°
13-17 m²/l

po ok. 4-6h
po ok. 18-24h

satyna 25-35GU/60°
13 m²/l

po ok. 30 min
po ok. 6h

Cienkowarstwowa lazura chroniąca
zewnętrzne konstrukcje drewniane
przed warunkami atmosferycznymi.

Wodorozcieńczalna, 
cienkowarstwowa lazura,

do stosowania na powierzchniach
drewnianych wewnątrz 

pomieszczeń.

Cetol HLS 
Extra 

Cetol
BL Decor

Stopień połysku:
Wydajność:
Pyłosuchość:
Następna warstwa:

Stopień połysku:
Wydajność:
Pyłosuchość:
Następna warstwa:

satyna 35-45 GU/60°
17 m²/l

po ok. 3h
po ok. 16h

satyna ok. 30 GU/60° 
15 m²/l

po ok. 20 min
po ok. 2h

Ochronno-dekoracyjny produkt typu 
„Long-Life-Lasur” o wykończeniu 
satynowym stanowiący powłokę 
nawierzchniową w systemach dla 
drewna miarowego na zewnątrz.

Szybkoschnąca, cienkowarstwowa
lakierobejca do stosowania

na powierzchniach drewnianych
na zewnątrz pomieszczeń.

Cetol Filter 
7 plus 

Cetol
BL XPro

Stopień połysku:
Wydajność:
Pyłosuchość:
Następna warstwa:

Stopień połysku:
Wydajność:
Pyłosuchość:
Następna warstwa:

satyna 35-45 GU/60°
15-20 m²/l

po ok. 3-5h
po ok. 16h

satyna 30 - 40 GU/60°
10 m²/l

po ok. 1h
po ok. 4h

Grubowarstwowa lazura ochronno-
dekoracyjna o wykończeniu 

satynowym, na żywicach High-
Solid do elementów drewnianych

na zewnątrz.

Wodna, paroprzepuszczalna lazura
nawierzchniowa, do stabilnego i 

częściowo stabilnego wymiarowo 
drewna na zewnatrz.

Cetol Novatech

Cetol BL 31
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Grunty

Super Aktivator

Wydajność:
Następna warstwa:

6-8 m²/l
po ok. 8-10h

Środek do głębokiego gruntowania,
do stosowania na zewnątrz

i wewnątrz, wodorozcieńczalny, 
niepigmentowany.

Zastosowanie:
· podłoża bardzo chłonne i pyliste
· polecany pod farby silikonowe

Wydajność:
Następna warstwa:

20 m²/l
po ok. 6-8h

Niepigmentowany, 
drobnocząsteczkowy,

wodorozcieńczalny koncentrat 
akrylowy do gruntowania ścian 

wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:
· tynki cementowo-wapienne i gipsowe
· płyty G-K
· stare pyliste powłoki malarskie
  w tym farby klejowe
· podłoża chłonne i niestabilne

Alpha Barol

Wydajność:
Następna warstwa:

4-6 m²/l
po ok. 6h

Wodorozcieńczalny, pigmentowany 
grunt kontaktowy tworzący warstwę 

sczepną do farb wewnętrznych
i zewnętrznych.

Zastosowanie:
· podłoża niechłonne m.in. lamperie
  wykonane farbami alkidowymi
· gładki beton
· klinkier

Alpha Primer SF

Wydajność:
Następna warstwa:

8-10 m²/l
po ok. 12h

Wodny koncentrat gruntujący na 
bazie silikatu, do stosowania na 

zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie:
· podłoża bardzo chłonne i pyliste
· polecany pod farby silikatowe
· do rozcieńczania Alpha Setaliet

Fondo Setaliet

Wydajność:
Następna warstwa:

3-8 m²/l
po ok. 24h

Środek do głębokiego gruntowania, 
do stosowania na zewnątrz

i wewnątrz, rozpuszczalnikowy, 
niepigmentowany.

Zastosowanie:
· podłoża pyliste
· zdegradowane powłoki malarskie
· silnie chłonne podłoże mineralne
· beton - jako impregnat
  hydrofibizujacy

Alpha Fix

Redox BL 
Multi Primer

Wydajność:
Następna warstwa:

10 m²/l
po ok. 6h

Wodorozcieńczalny podkład 
poprawiający przyczepność

do różnych podłoży, do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:
· podłoża niechłonne np. PCV
· metale nieżelazne
· szkło
· glazura
· stal i żeliwo

Wydajność:
Następna warstwa:

8-10 m²/l
po ok. 4-6h

Polisilikatowy, bezbarwny
preparat gruntujący

do mineralnych podłoży i powłok.
Tworzy system z Alpha Supraliet

Zastosowanie:
· podłoża mineralne
· renowacja powłok wapiennych
  i silikatowych
· dodatek do Alpha Supraliet

Alpha Supraliet 
Primer
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ŚCIANY WEWNĘTRZE I POSADZKI
Podłoże Dodatkowy wyróżnik Grunt lub Podkład Międzywarstwa / warstwa nawierzchniowa

Ściany wewn. malowane emaliami alkidowymi 
(pozostawienie systemu emalii do częstego 
czyszczenia: np. lamperie, ścianki wystawowe)

system kryjący, rozp., wys.połysk
bez wstępnego gruntowania

2 x Rubbol Azura plus

system kryjący, rozp., półmat 2 x Rubbol Satura plus

system kryjący, wodny, połysk

Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

system kryjący, wodny, półmat 2 x Rubbol BL Satura

system kryjący, wodny, mat 2 x Rubbol BL Magura

Ściany wewn. malowane emaliami dyspersyjnymi 
(pozostawienie systemu emalii do częstego 
czyszczenia: np. lamperie, ścianki wystawowe)

system kryjący, wodny, połysk

ewentualnie: Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

system kryjący, wodny, półmat 2 x Rubbol BL Satura

system kryjący, wodny, mat 2 x Rubbol BL Magura

Ściany wewn. - podłoża niechłonne

epoksydowa, klasa ścieralności 1, satyna Wapex 660 Wapex 660

b.duża odp. na szorow. w klasie 1

Alpha Primer SF

2 x Alphatex IQ

antybakteryjna, klasa ścieralności 1, mat 2-3 x Alpha SanoProtex

klasa ścieralności 1, klasa krycia 2, satyna 2 x Alphacron Satin SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 1, mat 2 x Alphacron Matt SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 2, satyna 2 x Alpha Latex Satin SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 2, głęboki mat 2 x Alpha Latex Matt SF

klasa ścieralności 3, klasa krycia 2, mat 2 x Alpha Matt SF

klasa ścieralności 3, klasa krycia 2, mat, miner. 2 x Alpha Green Sil SF

efekt Soft-Touch Alpha Primer SF oraz Alpha Matt SF w odpowiednim kolorze 2 x Alpha Tacto

efekt lazurujący; klasa ścieralności 1 Alpha Primer SF oraz (Alphacron Satin SF lub Alpha Latex Satin SF) 2 x Alpha Elegance

Ściany wewn. - podłoża chłonne

epoksydowa, klasa ścieralności 1, satyna Wapex 660 Wapex 660

b.duża odp. na szorow. w klasie 1 Alphatex IQ 2 x Alphatex IQ

antybakteryjna, klasa ścieralności 1, mat

Alpha Barol

2-3 x Alpha SanoProtex

klasa ścieralności 1, klasa krycia 2, satyna 2 x Alphacron Satin SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 1, mat 2 x Alphacron Matt SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 2, satyna 2 x Alpha Latex Satin SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 2, głęboki mat 2 x Alpha Latex Matt SF

klasa ścieralności 3, klasa krycia 2, mat 2 x Alpha Matt SF

efekt Soft-Touch Alpha Barol oraz Alpha Matt SF w odpowiednim kolorze 2 x Alpha Tacto

efekt lazurujący; klasa ścieralności 1 Alpha Barol oraz (Alphacron Satin SF lub Alpha Latex Satin SF) 2 x Alpha Elegance

Ściany wewn. - podłoża silnie chłonne

b.duża odp. na szorow. w klasie 1

Super Aktivator

2 x Alphatex IQ

antybakteryjna, klasa ścieralności 1, mat 2-3 x Alpha SanoProtex

klasa ścieralności 1, klasa krycia 2, satyna 2 x Alphacron Satin SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 1, mat 2 x Alphacron Matt SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 2, satyna 2 x Alpha Latex Satin SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 2, głęboki mat 2 x Alpha Latex Matt SF

klasa ścieralności 3, klasa krycia 2, mat 2 x Alpha Matt SF

efekt Soft-Touch Super Aktivator oraz Alpha Matt SF w odpowiednim kolorze 2 x Alpha Tacto

efekt lazurujący; klasa ścieralności 1 Super Aktivator oraz (Alphacron Satin SF lub Alpha Latex Satin SF) 2 x Alpha Elegance

Ściany wewnętrzne malowane - renowacja 
starych nośnych powłok farb dyspersyjnych 
matowych, słabochłonnych

b.duża odp. na szorow. w klasie 1

bez wstępnego gruntowania

2 x Alphatex IQ

antybakteryjna, klasa ścieralności 1, mat 2-3 x Alpha SanoProtex

klasa ścieralności 1, klasa krycia 2, satyna 2 x Alphacron Satin SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 1, mat 2 x Alphacron Matt SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 2, satyna 2 x Alpha Latex Satin SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 2, głęboki mat 2 x Alpha Latex Matt SF

klasa ścieralności 3, klasa krycia 2, mat 2 x Alpha Matt SF

efekt Soft-Touch Alpha Matt SF w odpowiednim kolorze 2 x Alpha Tacto

efekt lazurujący; klasa ścieralności 1 Alphacron Satin SF lub Alpha Latex Satin SF 2 x Alpha Elegance

Ściany wewnętrzne malowane - renowacja 
starych nośnych powłok farb dyspersyjnych 
błyszczących, niechłonnych

b.duża odp. na szorow. w klasie 1

Alpha Primer SF

2 x Alphatex IQ

antybakteryjna, klasa ścieralności 1, mat 2-3 x Alpha SanoProtex

klasa ścieralności 1, klasa krycia 2, satyna 2 x Alphacron Satin SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 1, mat 2 x Alphacron Matt SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 2, satyna 2 x Alpha Latex Satin SF

klasa ścieralności 2, klasa krycia 2, głęboki mat 2 x Alpha Latex Matt SF

klasa ścieralności 3, klasa krycia 2, mat 2 x Alpha Matt SF

efekt Soft-Touch Alpha Primer SF oraz Alpha Matt SF w odpowiednim kolorze 2 x Alpha Tacto

efekt lazurujący; klasa ścieralności 1 Alpha Primer SF oraz (Alphacron Satin SF lub Alpha Latex Satin SF) 2 x Alpha Elegance

Ściany wewn. - podłoża mineralne
klasa ścieralności 3, klasa krycia 2, mat, 
silikatowa, mineralna wewnętrzna

Alpha Green Sil SF 2 x Alpha Green Sil SF

Ściany wewn. - konwersja z powłok organicznych 
na silikat

klasa ścieralności 3, klasa krycia 2, mat, 
silikatowa, mineralna wewnętrzna

Alpha Primer SF 2 x Alpha Green Sil SF

Posadzki betonowe i jastrych cementowy; 
normalne obciążenia

epoksydowa, klasa ścieralności 1, satyna Wapex 660 1 x Wapex 660

Posadzki betonowe i jastrych cementowy; duże 
obciążenia, w tym ruchem pojazdów ogumionych

epoksydowa, klasa ścieralności 1, satyna Wapex 660 ew. szpachlowanie Wapex 551 2 x Wapex 660
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SYSTEMY SIKKENS
ELEWACJE

Podłoże Dodatkowy wyróżnik Impregnat lub Grunt Międzywarstwa /warstwa nawierzchniowa

Ściany zewn. malowane emaliami 
(pozostawienie systemu emalii)

system kryjący, rozp., wys.połysk
bez wstępnego gruntowania

2 x Rubbol Azura plus

system kryjący, rozp., półmat 2 x Rubbol Satura plus

system kryjący, wodny, połysk
na istniejące emalie wodne,
ew. Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

system kryjący, wodny, półmat 2 x Rubbol BL Satura

system kryjący, wodny, mat 2 x Rubbol BL Magura

Beton

wysoka przyczepność, bariera dla CO2 i wody, 
zabezpieczenie przed korozją betonu

Impr: ewent. Alpha Fix 
Grunt: Alpha Primer SF

2 x Alphatex IQ 
albo 2 x Alphacaso

bariera dla CO2 i wody, zabezpieczenie przed korozją 
betonu, elastyczna, na rysy skurczowe w klasie A2 
(0,25mm przy -10°C).

Impr: ewent. Alpha Fix 
Grunt: Alpha Primer SF 2 x Alphaloxan Flex

Beton komórkowy - renowacja elastyczny na rysy skurczowe - renowacja 1x Alphaloxan Flex + 10% wody 2 x Alphaloxan Flex

Cegła klinkierowa mrozoodp.
układ jednoproduktowy Alphatex IQ 2 x Alphatex IQ 

albo 2 x Alphacaso

podłoże chłonne Super Aktivator 2 x Alphatex IQ 
albo 2 x Alphacaso

Cegła wapienno-piaskowa mrozoodporna
podłoże chłonne Super Aktivator 2 x Alphatex IQ 

albo 2 x Alphacaso

elastyczny na rysy skurczowe - renowacja Alpha Barol 2 x Alphaloxan Flex

Powłoki wodnych emalii akrylowych satynowa, podłoża niechłonne ewentualnie Alphatex IQ lub Alphacaso 2 x Alphatex IQ 
albo 2 x Alphacaso

Powłoki farb dysperysjnych i silikonowych

dyfuzyjność pary wodnej V2 (średnia), wodochłonność 
W3 (mała), satyna, cienkopowł. ewentualnie Alphatex IQ lub Alphacaso 2 x Alphatex IQ 

albo 2 x Alphacaso

utrzymanie dyfuzyjności istniejących powłok; 
wodochłonność W3 (mała), polisilikatowa Alpha Supraliet + 10%-15% Alpha Supraliet Primer 1 x Alpha Supraliet

+ 10%-15% Alpha Supraliet Primer

elastyczny przeciwko rysom skurczowym w zależności od stopnia chłonności: Super Aktivator, Alpha 
Barol, Alpha Primer SF lub bez podkładu 2 x Alphaloxan Flex

Powłoki farb mineralnych, wapiennych oraz 
podłoża mineralne niemalowane zachowanie wysokiej dyfuzyjności Alpha Supraliet Primer 1:1 z wodą 2 x Alpha Supraliet

+ 10%-15% Alpha Supraliet Primer

Systemy dociepleń (nowe i renowacja) elastyczny przeciwko rysom skurczowym w zależności od stopnia chłonności:
Super Aktivator, Alpha Barol, Alpha Primer SF lub bez podkładu 2 x Alphaloxan Flex

Tynki cementowe i cementowo-wapienne

dyfuzyjność pary wodnej V2 (średnia), wodochłonność 
W3 (mała), satyna, cienkopowł. Super Aktivator ew. Alpha Fix (rozp.) 2 x Alphatex IQ 

albo 2 x Alphacaso

dyfuzyjność pary wodnej V2 (średnia), wodochłonność 
W3 (mała), elastyczna Super Aktivator 2 x Alphaloxan Flex

dyfuzyjność pary wodnej V1 (duża), wodochłonność W3 
(mała), polisilikatowa Alpha Supraliet Primer 1:1 z wodą 2 x Alpha Supraliet

+ 10%-15% Alpha Supraliet Primer

Tynki mineralne lekkie dyfuzyjność pary wodnej V1 (duża), wodochłonność W3 
(mała), polisilikatowa Alpha Supraliet Primer 1:1 z wodą 2 x Alpha Supraliet

+ 10%-15% Alpha Supraliet Primer

Tynki syntetyczne

dyfuzyjność pary wodnej V2 (średnia), wodochłonność 
W3 (mała), satyna, cienkopowł. ewentualnie Alphatex IQ lub Alphacaso 2 x Alphatex IQ 

albo 2 x Alphacaso

dyfuzyjność pary wodnej V2 (średnia), wodochłonność 
W3 (mała), elastyczna Alpha Primer SF 2 x Alphaloxan Flex

Elewacje drewniane - drewno iglaste 
niemalowane lub po usunięciu starych powłok

system lazurujący, wodny Impr.Cetol BL AktivaBP  Grunt: Cetol BL XPro 2 x Cetol BL XPro

system lazurujący, rozpuszczalnikowy Impr: Cetol AktivaBP Grunt: Cetol HLS Extra 2 x Cetol HLS Extra

system lazurujący, rozp., grubopowł. High-Solid Impr: Cetol AktivaBP Grunt: Cetol Novatech 1 x Cetol Novatech

system kryjący, rozpuszczalnikowy Cetol AktivaBP
2 x Rubbol Azura Plus

2 x Rubbol Satura Plus

system kryjący, wodny Impr: Cetol BL AktivaBP

Grunt Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

2 x Rubbol BL Satura

2 x Rubbol BL Magura

system kryjący, wodny, satyna, jeden produkt Impr: Cetol BL AktivaBP 
Grunt: Alphatex IQ lub Alphacaso ew. Redox BL Multi Primer

2 x Alphatex IQ 
albo 2 x Alphacaso

Elewacje drewniane - drewno liściaste 
niemalowane lub po usunięciu starych powłok

system lazurujący, wodny Impr: ew. Cetol BL AktivaBP  Grunt: Cetol BL XPro 2 x Cetol BL XPro

system lazurujący, rozpuszczalnikowy Impr: ew. Cetol AktivaBP Grunt: Cetol HLS Extra 2 x Cetol HLS Extra

system lazurujący, rozp., grubopowł. High-Solid Impr: ew. Cetol AktivaBP Grunt: Cetol Novatech 1 x Cetol Novatech

system kryjący, rozpuszczalnikowy ew. Cetol AktivaBP
2 x Rubbol Azura Plus

2 x Rubbol Satura Plus

system kryjący, wodny Impr: ew. Cetol BL AktivaBP 
Grunt: Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

2 x Rubbol BL Satura

2 x Rubbol BL Magura

system kryjący, wodny, satyna, jeden produkt Impr: ew. Cetol BL AktivaBP 
Grunt: Alphatex IQ lub Alphacaso ew. Redox BL Multi Primer

2 x Alphatex IQ 
albo 2 x Alphacaso

Elewacje drewniane - drewno iglaste lub liściaste 
malowane w dobrym stanie - odświeżenie 
powłoki po przeszlifowaniu

zachowanie systemu lazurującego, wodnego

bez wstępnego gruntowania

1-2 x Cetol BL XPro

zachow. systemu lazurującego, rozpuszcz.
1-2 x Cetol HLS Extra

1 x Cetol Novatech

zachow. systemu kryjącego, rozpuszcz. lub przejście z 
lazur rozpuszcz. na kryjące rozp.

2 x Rubbol Azura Plus

2 x Rubbol Satura Plus

zachow. systemu kryjącego, wodnego lub przejście z 
lazur wodnych na kryjące wodne

1-2 x Rubbol BL Azura

1-2 x Rubbol BL Satura

1-2 x Rubbol BL Magura

2 x Alphatex IQ 
albo 2 x Alphacaso
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METAL, TWARDE PCV

Podłoże Dodatkowy wyróżnik Podkład Międzywarstwa /warstwa 
nawierzchniowa

Metale nieżelazne, twarde PCV na zewnątrz 
(niemalowane)

Jednoproduktowy - fasady z różnorodnych 
materiałów

Alphatex IQ 2 x Alphatex IQ

system wodny, połysk

2 x Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

system wodny, półmat 2 x Rubbol BL Satura

system wodny, mat 2 x Rubbol BL Magura

system wodny, podłoża trudnoprzyczepne 
i elementy wymagające powłok o wyższej 
elastyczności

2 x Redox BL Multi Primer 
(po sprawdzeniu przyczepności)

2 x Alphatex IQ

Metale nieżelazne, twarde PCV na zewnątrz 
(malowane)

system rozp., wys.połysk
bez wstępnego gruntowania

2 x Rubbol Azura plus

system rozp., półmat 2 x Rubbol Satura plus

system wodny, połysk

ew. Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

system wodny, półmat 2 x Rubbol BL Satura

system wodny, mat 2 x Rubbol BL Magura

system wodny, podłoża trudnoprzyczepne 
i elementy wymagające powłok o wyższej 
elastyczności

Redox BL Multi Primer 
(po sprawdzeniu przyczepności)

2 x Alphatex IQ

Metale nieżelazne, twarde PCV wewnątrz 
(malowane i niemalowane)

system wodny, połysk
dla podłoży niemalowanych: 

Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

system wodny, półmat 2 x Rubbol BL Satura

system wodny, mat 2 x Rubbol BL Magura

system rozp., wys.połysk dla podł. malow. alkidami - 
bez wstępn. gruntowania

2 x Rubbol Azura plus

system rozp., półmat 2 x Rubbol Satura plus

system wodny, podłoża trudnoprzyczepne 
i elementy wymagające powłok o wyższej 
elastyczności

Redox BL Multi Primer 
(po sprawdzeniu przyczepności)

2 x Alphatex IQ

Metale żelazne na zewnątrz 
(niemalowane)

system wodny, połysk

2 x Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

system wodny, półmat 2 x Rubbol BL Satura

system wodny, mat 2 x Rubbol BL Magura

Metale żelazne na zewnątrz 
(malowane)

system rozp., wys.połysk
bez wstępnego gruntowania

2 x Rubbol Azura plus

system rozp., półmat 2 x Rubbol Satura plus

system wodny, podłoża trudnoprzyczepne 
i elementy wymagające powłok o wyższej 
elastyczności

ew. Redox BL Multi Primer 
(po sprawdzeniu przyczepności)

2 x Alphatex IQ

system wodny, połysk

ew. Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

system wodny, półmat 2 x Rubbol BL Satura

system wodny, mat 2 x Rubbol BL Magura

Metale żelazne wewnątrz 
(malowane i niemalowane)

system wodny, połysk
dla podłoży niemalowanych: 

2 x Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

system wodny, półmat 2 x Rubbol BL Satura

system wodny, mat 2 x Rubbol BL Magura

system rozp., wys.połysk dla podł. malow. alkidami - 
bez wstępn. gruntowania

2 x Rubbol Azura plus

system rozp., półmat 2 x Rubbol Satura plus

system wodny, podłoża trudnoprzyczepne 
i elementy wymagające powłok o wyższej 
elastyczności

dla podłoży niemalowanych: 
2 x Redox BL Multi Primer

2 x Alphatex IQ
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DREWNO
Podłoże Dodatkowy wyróżnik (Impregnat)/Podkład Międzywarstwa /warstwa nawierzchniowa

Drewno wewnątrz (niemalowane lub po 
usunięciu starych powłok)

system kryjący, wodny, połysk

Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

system kryjący, wodny, satyna 2 x Rubbol BL Satura

system kryjący, wodny, mat 2 x Rubbol BL Magura

system kryjący, wodny jednoprodukt., satyna Alphatex IQ 2 x Alphatex IQ

system lazurujący, wodny, satyna Cetol BL Decor 2 x Cetol BL Decor

Drewno wewnątrz (malowane, w 
dobrym stanie) - odświeżenie powłoki po 
przeszlifowaniu

zachowanie systemu lazury wodnej, satyna

bez wstępnego gruntowania

1-2 x Cetol BL Decor

zachow. syst. kryjącego, rozp., wys.połysk 1-2 x Rubbol Azura plus

zachow. syst. kryjącego, rozp., półmat 1-2 x Rubbol Satura plus

zachow. syst. kryjącego, wodnego, połysk 1-2 x Rubbol BL Azura

zachow. syst. kryjącego, wodnego, satyna 1-2 x Rubbol BL Satura

zachow. syst. kryjącego, wodnego, mat 1-2 x Rubbol BL Magura

zachow. syst. kryjącego, wodnego, satyna ew. Alphatex IQ 1-2 x Alphatex IQ

Drewniane okna i drzwi zewnętrzne - drewno 
iglaste niemalowane lub po usunięciu starych 
powłok

system kryjący, wodny, połysk Impr: Cetol BL AktivaBP 
Podkł: 2 x Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

system kryjący, wodny, satyna 2 x Rubbol BL Satura

system lazurujący, wodny, satyna Impr: Cetol BL AktivaBP

Podkł: Cetol BL XPro 2 x Cetol BL 31

system lazurujący, rozpuszcz., satyna Impr: Cetol AktivaBP

Podkł: Cetol HLS Extra
2 x Cetol Filter 7 plus

2 x Cetol Novatech

Drewniane okna i drzwi zewnętrzne - drewno 
liściaste niemalowane lub po usunięciu starych 
powłok

system kryjący, wodny, połysk Impr: ew. Cetol BL AktivaBP 
Podkł: 2 x Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

system kryjący, wodny, satyna 2 x Rubbol BL Satura

system lazurujący, wodny, satyna Impr: ew. Cetol BL AktivaBP

Podkł: Cetol BL XPro 2 x Cetol BL 31

system lazurujący, rozpuszcz., satyna Impr: ew. Cetol AktivaBP

Podkł: Cetol HLS Extra
2 x Cetol Filter 7 plus

2 x Cetol Novatech

Drewniane okna i drzwi zewnętrzne - 
drewno iglaste lub liściaste (malowane, w 
dobrym stanie) - odświeżenie powłoki po 
przeszlifowaniu

zachow. systemu kryjącego, rozpuszcz. lub przejście z 
lazur rozpuszcz. na kryjące rozp.

bez wstępnego gruntowania

1-2 x Rubbol Azura plus

1-2 x Rubbol Satura plus

zachow. systemu kryjącego, wodnego lub przejście z 
lazur wodnych na kryjące wodne

1-2 x Rubbol BL Azura

1-2 x Rubbol BL Satura

zachowanie systemu lazury wodnej, satyna ew. Cetol BL XPro 1-2 x Cetol BL 31

zachowanie systemu lazury rozp., satyna ew. Cetol HLS Extra
1-2 x Cetol Filter 7 plus

1 x Cetol Novatech

Drewno iglaste na zewnątrz częściowo 
trzymające wymiary i nietrzymające wymiarów 
(niemalowane lub po usunięciu starych powłok)

system lazurujący, wodny Impr: Cetol BL AktivaBP 
Grunt: Cetol BL XPro 2 x Cetol BL XPro

system lazurujący, rozpuszczalnikowy Impr: Cetol AktivaBP

Grunt: Cetol HLS Extra 2 x Cetol HLS Extra

system lazurujący, rozp., grubopowł. High-Solid Impr: Cetol AktivaBP 
Grunt: Cetol Novatech (ew. wcześniej: Cetol HLS Extra) 1 x Cetol Novatech

system kryjący, rozpuszczalnikowy Cetol AktivaBP
2 x Rubbol Azura Plus

2 x Rubbol Satura Plus

system kryjący, wodny Impr: Cetol BL AktivaBP 
Grunt: Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

2 x Rubbol BL Satura

2 x Rubbol BL Magura

system kryjący, wodny, satyna, jeden produkt Impr: Cetol BL AktivaBP 
Grunt: Alphatex IQ lub Alphacaso ew. Redox BL Multi Primer

2 x Alphatex IQ 
albo 2 x Alphacaso

Drewno liściaste na zewnątrz częściowo 
trzymające wymiary i nietrzymające wymiarów 
(niemalowane lub po usunięciu starych powłok)

system lazurujący, wodny Impr: ew.Cetol BL AktivaBP

Grunt: Cetol BL XPro 2 x Cetol BL XPro

system lazurujący, rozpuszczalnikowy Impr: ew. Cetol AktivaBP 
Grunt: Cetol HLS Extra 2 x Cetol HLS Extra

system lazurujący, rozp., grubopowł. High-Solid Impr: ew. Cetol AktivaBP 
Grunt: Cetol Novatech 1 x Cetol Novatech

system kryjący, rozpuszczalnikowy ew. Cetol AktivaBP
2 x Rubbol Azura Plus

2 x Rubbol Satura Plus

system kryjący, wodny Impr: ew. Cetol BL AktivaBP 
Grunt: Redox BL Multi Primer

2 x Rubbol BL Azura

2 x Rubbol BL Satura

2 x Rubbol BL Magura

system kryjący, wodny, satyna, jeden produkt Impr: ew. Cetol BL AktivaBP 
Grunt: Alphatex IQ lub Alphacaso ew. Redox BL Multi Primer

2 x Alphatex IQ 
albo 2 x Alphacaso

Drewno iglaste lub liściaste na zewnątrz 
częściowo trzymające wymiary i nietrzymające 
wymiarów (malowane, w dobrym stanie - 
odświeżenie powłoki po przeszlifowaniu)

zachowanie systemu lazurującego, wodnego

bez wstępnego gruntowania

1-2 x Cetol BL XPro

zachow. systemu lazurującego, rozpuszcz.
1-2 x Cetol HLS Extra

1 x Cetol Novatech

zachow. systemu kryjącego, rozpuszcz. lub przejście z 
lazur rozpuszcz. na kryjące rozp.

2 x Rubbol Azura Plus

2 x Rubbol Satura Plus

zachow. systemu kryjącego, wodnego lub przejście z 
lazur wodnych na kryjące wodne

1-2 x Rubbol BL Azura

1-2 x Rubbol BL Satura

1-2 x Rubbol BL Magura

2 x Alphatex IQ 
albo 2 x Alphacaso
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AUTORYZOWANE PUNKTY SPRZEDAŻY*

Białystok
Grandkolor
ul. Wasilkowska 81
15-117 Białystok

Białystok
Sabo
ul. Handlowa 7
15-399 Białystok

Bielsko-Biała
Pionex
ul. Wyzwolenia 89
43-300 Bielsko-Biała

Bydgoszcz
Trops S.A.
ul. Fabryczna 8
87-101 Bydgoszcz

Dęblin
Maler
ul. PCK 4
08-530 Dęblin

Ełk
Sabo  
ul. Łukasiewicza 3c
19-300 Ełk

Gdańsk
Domal
Trakt Św. Wojciecha 29
80-044 Gdańsk

Gdynia
Domal
ul. Janka Wiśniewskiego 20
81-335 Gdynia

Gliwice
PHU Zaimex Gliwice
ul. Dąbrowskiego 18
44-100 Gliwice

Gorzów Wielkopolski
STEMAR
ul. Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Imielin
Rampa Sp. z o.o.      
ul. Hallera 64
41-407 Imielin

Jasło
Multifarb
ul. Jana Pawła II 26
38-200 Jasło

Kartuzy
Polservice Development Sp. z o.o.
ul. Mściwoja II 3
83-300 Kartuzy

Katowice
Flesh
Al. Roździeńskiego 191
40-203 Katowice

Kielce
Magia Kolorów 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Aneta”           
ul. Za Walcownią 2a
25-817 Kielce

Koszalin
Hurtownia Materiałów
Budowlanych Słoneczko
ul. Szczecińska 51  
75-137 Koszalin

Kościan
Marux
ul. Śmigielska 17
64-000 Kościan

Kościeliska
FHU BOLEK-HURT 
Kościeliska 48a
46-324 Kościeliska

Kraków
Hurtownia Farby-Lakiery
Lucyna Galanty
ul. Mogilska 97
31-545 Kraków

Kwidzyn
Trops S.A.
ul. Kościuszki 14
82-500 Kwidzyn

Leszno
Marux
ul. Kochanowskiego 23
64-100 Leszno

Lublin
Centrofarb
Kakadu Studio Koloru
ul. Rusałka 8
20-103 Lublin

Lubliniec
NARDEK
ul.Plebiscytowa 4
42-700 Lubliniec

Mielec
Multifarb
ul. Wolności 27a
39-300 Mielec

Nysa
Domat Bolesław Sękowski
ul. Jeziorna 1
48-304 Nysa

Olkusz 
Korian
ul. Wiejska 18
32-300 Olkusz

Olsztyn
Jasam Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 66
10-900 Olsztyn

Opole
Domex
ul. Armii Krajowej 36
45-071 Opole

Ostrowiec Świętokrzyski
Profarb Sp. z o.o.       
ul. Kilińskiego 32
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrów Wielkopolski
Kolbud
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski

Piotrków Trybunalski
Galeria Wnętrz
ul. Kostromska 39a
97-300 Piotrków Trybunalski

Poznań
BUDOM-MARKET
ul. Składowa 5
61-888 Poznań

Pszczyna
Tamir
ul. Cieszyńska 31
43-200 Pszczyna

Radom
Sawo-Met
ul. Wierzbicka 26/44
26-616 Radom

Rybnik
Kamir
ul. Mikołowska 40
44-200 Rybnik

Rzeszów
Multifarb
ul. Handlowa 4
35-103 Rzeszów

Siedlce
Sawo-Met
ul. Floriańska 57
08-110 Siedlce

Skawina
Hurtownia Farby-Lakiery
Lucyna Galanty
ul. Radziszowska 26 A
32-050 Skawina

Starogard Gdański
PRI Sp. z o.o.
ul. Zielona 20
83-200 Starogard Gdański

Suwałki
Sabo
ul. L. Waryńskiego 26
16-400 Suwałki

Świdnica
Now-ET
ul. Bystrzycka 24
58-100 Świdnica

Szczecin
BM Okucia
ul. Krzywoustego 34
70-316  Szczecin

Szczecin
Hiper-Glazur
ul. Świerczewska 8
71-066 Szczecin

Tomaszów Mazowiecki
Galeria Wnętrz
ul. Hallera 2
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Toruń
Trops S.A.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 99
87-100 Toruń

Warszawa
Sawo-Met
ul. Puławska 456
02-884 Warszawa

Warszawa
Sawo-Met
ul. Postępu 10
02-676 Warszawa

Władysławowo
D.H. Jedynka
ul. Władysława IV 
84-120 Władysławowo

Włocławek
Arteks Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 79
87-800 Włocławek

Wrocław
Maestro
ul. Braniborska 58-68
53-680 Wrocław

Wrocław
MBS Materiały Budowlane Stępińska
ul. Bisk. Bogedaina 4-6
50-514 Wrocław

Wrocław
MBS Materiały Budowlane Stępińska
ul. Żernicka 296
54-510 Wrocław

Wysogotowo
V-Bud Walkiewicz Sp. z o.o.
ul. Bukowska 8
62-081 Wysogotowo

Zarzecze
Art - Bud
ul. Beskidzka 2
34-326 Zarzecze

* stan na kwiecień 2013
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Katalog Sikkens - stan na kwiecień 2013r.



Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d; 01-531 Warszawa

tel. +48 22 321 20 20; fax. +48 22 321 20 21; infolinia 800 154 075
www.sikkens-deco.pl


