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PÓŁMATOWA, 
SPECJALISTYCZNA  
FARBA ZAWIERAJĄCA 
ŚRODEK INAKTYWUJĄCY 
WIRUSY I BAKTERIE.



Tikkurila Argentum Plus 20 
Wodorozcieńczalna, półmatowa, specjalistyczna 
farba nawierzchniowa przeznaczona do ścian  
i sufitów wewnątrz pomieszczeń, do barwienia. 
Zawiera aktywne srebro, które chroni pomalowaną 
powierzchnię przed rozwojem mikroorganizmów. 
Tikkurila Argentum Plus 20 sprawdza się  
w pomieszczeniach wymagających utrzymania 
wysokiego poziomu higieny. 

• Ochrona powłoki przed rozwojem bakterii  
i wirusów dzięki zawartości aktywnych  
jonów srebra zapobiegających procesom  
ich namnażania

• Wykazuje wysokie właściwości inaktywujące 
wirusy typu koronawirus bydła. Oznacza to, 
że farba ta przyspiesza inaktywację wirusów typu 
koronowego, które miały kontakt z pomalowaną 
powierzchnią. Testy zostały przeprowadzone 
przez zewnętrzne laboratorium*.

• Ochrona przed rozwojem grzybów dzięki 
zawartości substancji grzybobójczej

• Doskonała odporność pomalowanej powłoki, 
m.in. na środki dezynfekujące stosowane  
w szpitalach

Certyfikaty i dodatkowe raporty 
z wykonanych testów 
• Raport z badań potwierdzający aktywność 

przeciwdrobnoustrojową produktu (ISO 22196)
• Raport z badań potwierdzający działanie 

przeciwwirusowe produktu (ISO 21702)
• Raport z badań potwierdzający, że produkt  

ma dobrą odporność na środki czyszczące  
i detergenty (ISO 2812-1) (raport  
z zewnętrznego laboratorium) 

• Test odporności na szorowanie na mokro, 
określenie klasy odporności na szorowanie  
na mokro (ISO 11998) (raport z zewnętrznego 
laboratorium)

• Raport z badań potwierdzający zachowanie 
właściwości bakteriobójczych farby po umyciu 
ścian (ISO 22196) (wykonany w polskim 
laboratorium zewnętrznym)

• Atest higieniczny PZH, nr B-BK-60211-0729/21, 
ważny do: 13.01.2027 

• Certyfikat M1

* Produkty zostały przetestowane pod kątem wysokiej aktywności inaktywującej wirusy typu koronawirus bydła (S379 Riems)  
przy użyciu ilościowego testu nośnikowego zgodnie z ISO 21702: 201. Test został przeprowadzony przez laboratorium Eurofins (data 
raportu z testu: 3 lutego 2022).

Bakteria pojawia się  
na powłoce i jony srebra 
wnikają do jej wnętrza 

Bakteria zostaje  
uszkodzona  
i zniszczona

Bakteria

Ściana

• Najwyższa odporność na szorowanie  
na mokro wg SFS-EN 13300 - klasa I,  
ISO 11998

• Minimalna zawartość Lotnych Związków 
Organicznych − poniżej 1 g/l 

Zastosowanie 
Ściany i sufity w pomieszczeniach suchych  
i mokrych, wymagających utrzymania 
wysokiego poziomu higieny. 

Np.: hole, klatki schodowe, korytarze 
szpitalne, gabinety, baseny i inne tego typu 
obiekty, w których powierzchnie są narażone 
na duże obciążenia.

Do malowania betonu, tynku, powierzchni 
szpachlowanych, cegły i powszechnie 
stosowanych płyt budowlanych. Nadaje 
się zarówno do pierwszej aplikacji, jak 
i do malowania renowacyjnego.



Baza A

Kolorystyka
Barwienie na jasne kolory zgodnie z kartą kolorów Tikkurila 
Symphony.

Stopień połysku Półmat.

Wydajność

Wydajność teoretyczna: 8–10 m2/l.
Do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu gładkiego podłoża, 
np. płyta g-k, przy nakładaniu wałkiem o długości włosia 
11 mm. Wydajność uzależniona jest od: chłonności i tekstury 
podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego 
oraz koloru.

Metody aplikacji Wałek, pędzel lub natrysk.

Czas schnięcia
Suchość dotykowa po ok. 2 godzinach. Nakładanie kolejnej 
warstwy po ok. 4 godzinach.

LZO
(Kat. A/a) 30 g/l (2010). Tikkurila Argentum Plus 20 zawiera 
maks. 1 g/l LZO.

Odporność na szorowanie
na mokro

SFS-EN 13300 klasa I, ISO 11998.

Dane techniczne

www.tikkurila.plLiveChat – porozmawaj z konsultantem  
Infolinia: 801 88 99 65
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