
KARTA   TECHNICZNA   PRODUKTU

MULTILAN      AKRYLOWA  FARBA  DEKORACYJNA 
Opis produktu: Ekologiczna farba wyprodukowana na bazie składników najnowszej  
                                 generacji. 
                                 Specjalnie dobrane składniki sprawiają, że Nasza Farba posiada 
                                 podwyższoną odporność na ścieranie. 
                                 Multilan nie zawiera żadnych rozpuszczalników, mogących negatywnie 
                                 wpłynąć na otaczające nas środowisko, dzięki czemu, możemy bez żadnych 
                                 obaw polecić Nasz wyrób do szerokiego stosowania. Płaszczyzny 
                                 pomalowane farbą charakteryzuje przyjemna dla oka imitacja granitu, 
                                 a podwyższone krycie wpływa na ekonomiczne wykorzystanie farby. 

Zastosowanie: Multilan akrylowa farba dekoracyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego      
                                malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farbę można stosować  
                                na zewnątrz do dekoracji, np. elewacji, kolumn elewacyjnych, parapetów, 
                                drewna, betonu, ceramiki i tworzyw sztucznych.
                                
Główne cechy: 

✔ imitacja kamienia, efekt 3D
✔ umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni
✔ optycznie maskuje niedoskonałości podłoża
✔ łatwa aplikacja za pomocą pistoletu HVLP 
✔ bardzo wydajna, nie pozostają resztki farby w naczyniu
✔ nie brudząca, nie kapiąca

Ilość warstw                                                                         1
Czas schnięcia powłoki (w temp. pokojowej)                5 - 6  godziny
Sposób nanoszenia                                                             pistolet natryskowy HVLP, 
                                                                                                                dysza 2,5 mm    
Ciśnienie robocze                                                                           0,10 – 0,40 bar
Wydajność                                                                            do 20 m2/kg
Gęstość wzoru Wydajność

Niska 12 m² – 20 m²/1 kg

Średnia 6 m² – 12 m²/1 kg

Duża 4 m² – 6 m²/1 kg
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SPOSÓB  U YCIA  FARB  MULTILANŻ
1. Przygotowanie pod o ał ż

– pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń
– podłoże musi być wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (w przypadku 

występowania tego rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich 
likwidacji)

– powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić
– powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, 

zagruntowana produktem głęboko penetrującym
– po pełnym wyschnięciu zagruntowanej ściany nałożyć farbę podkładową lub podkład tynkarski                   

z piaskiem kwarcowym lub krzemianowym
– staranne przygotowanie podłoża gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu końcowego

2. Malowanie
– świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia
– malować wyłącznie pistoletem ciśnieniowym HVLP (niskie ciśnienie powietrza – mało powietrza, dużo 

farby)
• ujednolicona szybkość aplikacji
• powtarzalność aplikacji
• dobry wzór natrysku
• niskie ścinanie w pistoletu nie rozprasza plam barwnych
• utrzymuje wielkość kropli

– natryskiwać malowaną powierzchnię pod kątem 90o trzymając pistolet w równej odległości od                
malowanej powierzchni 

– prace malarskie prowadzić w dobrych warunkach atmosferycznych (brak mgły, deszczu, śniegu)
– tylko jedna warstwa farby,   nie mieszać,   nie rozcieńczać 

3. Dodatkowe informacje
– maluj w temperaturze +5 st C do +30 st C
– po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą
– taśmę malarską usunąć niezwłocznie po zakończeniu malowania; w czasie prac malarskich i po ich 

zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu
– produkt wodny; w temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu
– efekt końcowy należy oceniać po całkowitym wyschnięciu
– nie stosuj agresywnych detergentów oraz intensywnego szorowania, może to doprowadzić do 

uszkodzenia powłoki farby

Data ważności:         24 miesiące od daty produkcji, w nieotwartym, oryginalnym 
                                          opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym lecz chronionym przed 
                                          mrozem otwarte opakowanie zużyć w ciągu 30 dni

Opakowanie handlowe:  1kg, 2 kg, 5 kg

Atest PZH                     BK/B/0461/01/2019 

Dewax Sp. z o.o. ul. Ostrowska 1, 63-330 Dobrzyca POLAND tel.+ 48 62  59 77 187  biuro@dewax.pl
www.dewax.pl

   FIND US ON FACEBOOK : facebook.com/dewax.firma

mailto:biuro@dewax.pl
http://www.dewax.pl/

