
KARTA TECHNICZNA

PARA 1800

OPIS PRODUKTU
Velvet 1800 Półmat. Najwyższej jakości 100% akrylowa farba lateksowa do użytku 
wewnętrznego i zewnętrznego. Posiada bardzo dużą siłę krycia, a półmatowe wykończenie 
niwelujące nierówności powierzchni. Posiada bardzo dobre parametry zmywalności i 
odporności na szorowanie. Tworzy oddychającą powłokę. Nie żółknie i jest odporna na 
zmywanie detergentami. Zalecana do malowania tynków cementowych i cementowo-
wapiennych, tynków gipsowych i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych, ścian i innych 
konstrukcji wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz powierzchni uprzednio 
malowanych. 
DANE TECHNICZNE:

• Obszar zastosowania
• Spoiwo
• Objętość substancji stałych
• Gęstość
• Połysk
• Zmywalność
• Rozcieńczalnik / materiał czyszczący
• Wydajność 
• Siła krycia
• Temperatura podczas malowania
• Narzędzia do malowania
• Sucha w dotyku
• Następna warstwa
• Całkowite wyschnięcie
• Kolor
• Łatwopalność
• Kategoria VOC

Wewnątrz
Akrylan stryrenu
39%
1,420 (+/- 2%)
3
Klasa 1
Woda
6-12 m2 / l
9,7 (Klasa 1) 
Minimum +5°C 
Wałek, pędzel, natrysk
po 1 godz.
po 3 godz.
po 48 godz.
Biały
Niepalny
<10 g/l (kat. A/a)
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PARA 1800

JAK UŻYWAĆ

Przed malowaniem
Malowana powierzchnia musi być jednolita, czysta i sucha. Wszelkie zabrudzenia, kurz, wosk i 
tłuste osady należy usunąć. Wszelkie pęknięcia i szczeliny wypełnić odpowiednim filtrem i 
pozostawić do wyschnięcia. Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania 
przeszlifować blokiem szlifierskim marki Dynamic lub papierem ściernym.
Powierzchnie malowane: Powierzchnie błyszczące zmatowić papierem ściernym. Wypełnić 
wszelkie pęknięcia i przetrzeć je papierem ściernym. Ściany, tynki i płyty gipsowe wewnątrz 
budynku zagruntować środkiem gruntującym.

Malowanie
Nie rozcieńczać farby. Jest gotowa do użycia. Dokładnie wymieszać. Nakładać równomiernie 
wałkiem lub pędzlem, najlepiej marki Dynamic. Unikaj malowania w bezpośrednim świetle 
słonecznym lub w upalne dni. Wydajność: do 12 m2 / 1 l. Czas schnięcia: Sucha w dotyku od 1 
do 2 godzin. Odczekaj od 3 do 6 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Po malowaniu
Mycie: Drobne zabrudzenia zmywać wodą lub wodą z detergentem, używając ściereczki z 
mikrofibry. W przypadku uporczywych zabrudzeń użyj Chomp marki Dynamic. 
Mycie narzędzi: Pędzle i wałki umyć ciepłą wodą z mydłem bezpośrednio po malowaniu. 
Uwagi: Nie malować w temperaturach poniżej 5° C. Nie mieszać z innymi farbami. Chronić 
przed zamarzaniem. Przechowywać w temperaturach powyżej 5° C.

Trzymać poza zasięgiem dzieci. Zawiera produkt biobójczy: BIT, C (M) IT / MIT (3: 1) Może 
powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Ostrzeżenie! Podczas rozpylania mogą tworzyć 
się niebezpieczne, wdychalne krople. Nie wdychać sprayu ani mgły.
Ten produkt zawiera maksymalnie 30 g LZO/l. Dopuszczalna wartość to 30 g LZO / l (kat. A /a)

UŻYTKOWANIE PRODUKTU I WARUNKI POWIERZCHNI MALOWANEJ NIE MAJĄ KONTROLI 
PRODUCENTA. W ZWIĄZKU Z TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST OGRANICZONA WYŁĄCZNIE 

DO WYMIANY PRODUKTU. ROBOCZA I KOSZTY ZWIĄZANE NIE SĄ WLICZONE.
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