
OPISOPIS Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków i gładzi gipsowych, cementowo-wapiennych,
podłoży betonowych.

WŁAŚCIWOŚCIWŁAŚCIWOŚCI
PRODUKTUPRODUKTU

- Zmniejsza chłonność podłoża.
- Ujednolica gruntowaną powierzchnię.
- Zwiększa wydajność farb nawierzchniowych z rodziny Tikkurila Optiva.
- Ekologiczna receptura i najwyższa jakość potwierdzone certyfikatem Ecolabel.
- Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego*.
- Minimalna – poniżej wymaganej normy – zawartość lotnych związków organicznych – poniżej
1,5 g/l.

* Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym
wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.
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Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.



DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE

BazaBaza baza AP

KolorystykaKolorystyka Jasne odcienie z karty kolorów Tikkurila Symphony. Z uwagi na specyfikę produktu
uzyskany odcień może nie być identyczny z występującym w karcie kolorów.

Stopień połyskuStopień połysku Pełny mat.

WydajnośćWydajność 6–8 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność uzależniona jest od takich
czynników, jak porowatość i struktura podłoża oraz metoda aplikacji.

OpakowaniaOpakowania 0.9 l, 2.7 l, 9 l

RozcieńczalnikRozcieńczalnik Woda. W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.

Metody aplikacjiMetody aplikacji Wałek, pędzel, natrysk (dysza 515, ciśnienie 150 bar).

Czas schnięcia (w 23°C,Czas schnięcia (w 23°C,
przy wilgotności względnejprzy wilgotności względnej
powietrza 50%)powietrza 50%)

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok.
1 godziny.

Gęstość (kg/l)Gęstość (kg/l) Ok. 1,4

Zawartość części stałychZawartość części stałych
wagowo %wagowo %

Min. ok. 50

LZOLZO Kat. A/g. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej
1,5 g/l LZO.

Warunki przechowywaniaWarunki przechowywania Chronić przez mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w
temperaturze od +5°C do +25°C Dokładnie zamknąć opakowanie w celu ponownego
użycia. Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach
zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Wyrób powinien
być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed
wpływem czynników atmosferycznych. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast
po użyciu. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C
do +25°C. Chronić farbę przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym.

Atest higienicznyAtest higieniczny TAK
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INSTRUKCJA APLIKACJIINSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacjiWarunki aplikacji
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, a temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż
+25°C, przy wilgotności względnej poniżej 80%.

Nakładanie warstwy nawierzchniowejNakładanie warstwy nawierzchniowej
Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Nałożyć jedną warstwę Tikkurila Optiva Primer za pomocą
pędzla, wałka lub metodą natryskową. Malowanie warstwy nawierzchniowej najkorzystniej przeprowadzić po min. 4 godzinach.

Czyszczenie narzędziCzyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu
usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem
narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓWOCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia. Pozostałości
produktu należyprzekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie nazbieranie tego typu odpadów. .
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