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Ultra Primer 
Farba podkładowa  

Farba wzmacnia powierzchniowo podłoże i poprawia przyczepność warstwy farby nawierzchniowej oraz zmniejsza jej zużycie. Stosowanie farby 
gruntująco-podkładowej ułatwia nanoszenie kolejnych warstw farby nawierzchniowej poprzez wyrównanie chłonności podłoża i ujednorodnienie 
rodzajowe. Szczególnie zalecane jest stosowanie farby na podłożach niespójnych o różnej chłonności i kolorystyce. Ekologiczna i przyjazna środowisku. 
Farba nie emituje do atmosfery lotnych związków organicznych (VOC) oraz rozpuszczalników. 

 
Przygotowanie podłoża  

 Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów.  

 Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym.  

 Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami  (rekomendowana szpachla Dynamic DynaPatch).  

 Połyskowe powierzchnie przeszlifować np. kostką ścierną Dynamic i dokładnie odpylić. 
 
Aplikacja 

 Farba jest gotowa do użycia i nie należy jej rozcieńczać. Farbę nakładamy pędzlem lub wałkiem o długości włosia 10-15 mm  
(np. narzędzia Dynamic). Po rozcieńczeniu z wodą może być nanoszona za pomocą natrysku.  

 Farba posiada delikatną strukturę, aby uzyskać równą powierzchnie umożliwiającą delikatne niwelowanie nierówności. Malując wałkiem należy 
rozwałkowywać farbę w jednym kierunku przy użyciu niewielkiego nacisku na powierzchnie malowaną.  

 W przypadku nakładania natryskiem należy zastosować odpowiednią dyszę w zależności od gęstości farby. 
 

Po malowaniu 

 Wytrzyj dokładnie narzędzia przed umyciem ich w wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Zamknij dokładnie puszkę po użyciu i trzymaj z dala od 
dzieci. Odpady ciekłe nie można wylać do zlewu, ale należy składować zgodnie z lokalnym prawe w punktach zbiorczych. Chroń środowisko – tak jak 
my.  

Dane techniczne 
Użycie 
Żywica 
Połysk 
VOC 
Czyszczenie narzędzi 
Rozcieńczalnik/Rozpuszczalnik 
Czas schnięcia 
(zależy od temperatury 
powietrza/powierzchni) 

 
Wewnątrz 
Styroacrylic 
3-4 (mat) 
- 
Woda 
Woda 
Sucha w dotyku 1 godzina 
Całkowite wyschnięcie 3 godziny 
 

 
Zmywalność 
Klasa palności 
Klasa zmywalności 
Czas przechowywania 
Temperatura powietrza/powierzchni  
w trakcie malowania 
Wydajność 
Nakładanie 
 
Opakowania 

 
- 
Niepalny 
- 
2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie 
Minimum +5ºC 
 
10 – 12 m2/L  
Pędzel, wałek lub natryskowo (po 
rozcieńczeniu) 
3 L , 10 L 

Powyższe dane są obowiązujące dla białej/niezmodyfikowanej farby. Po modyfikacji dane techniczne mogą się różnić. 

 

 
Informacje zamieszczone w karcie technicznej bazują na badaniach laboratoryjnych i praktycznym 
doświadczeniu. Warunki w których produkt jest stosowany są poza naszą kontrolą, możemy gwarantować 
jedynie jakość samego produktu. Efekt końcowy zależy od przygotowania podłoża, temperatury, 
wilgotności, wykonania itp.  
 
Proszę sprawdzić naszą stronę internetową, aby upewnić się, że karta techniczna produktu jest 
obowiązująca.  

 


