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MARKA LUXDECOR 

 

PRODUKT Farba Kuchnia Łazienka 

 

Do dekoracyjnego malowania ścian I 

sufitów wewnątrz pomieszczeń  

 Doskonałe krycie 

 Wysoka odporność na szorowanie 

 

POJEMNOŚĆ 2,5l   5l 

WŁAŚCIWOŚCI Lateksowa farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz 

pomieszczeń. Doskonale nadaje się do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności (kuchnie, 

łazienki, pralnie, stołówki, piwnice, pływalnie) oraz tych, w których mogą występować 

zabrudzenia wynikające z codziennego użytkowania (olej, kawa, detergenty ). Farba tworzy 

odporną na szorowanie powłokę o matowym wykończeniu, zapewnia doskonałe krycie. 

Dostępna w kolorze białym oraz gamie pastelowych kolorów.  

 

ZASTOSOWANIE Do malowania większych powierzchni zaleca się użycie farby pochodzącej z jednej partii 

produkcyjnej, bądź wymieszanie farb w przypadku stosowania produktów pochodzących z 

różnych partii. Bezpośrednio przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Farba nie 

wymaga rozcieńczania, jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jej 

rozcieńczenia wodą w ilości do 5%. Nakładać pędzlem lub wałkiem o krótkim włosiu, dwie 

warstwy w odstępie 1-2 h. Farbę na wałek należy nabierać obficie a następnie starannie i 

równomiernie rozprowadzać po podłożu. Ważne jest , aby nie malować półsuchym wałkiem. 

Przy malowaniu jednej powierzchni nie robić przerw ani poprawek na półsuchej powłoce. 

Kolejne malowane fragmenty łączyć „mokre na mokre”. Malowanie każdego fragmentu 

powierzchni należy kończyć ruchami wałka w tym samym kierunku.  Po zakończeniu 

malowania pomieszczenie wywietrzyć do zaniku zapachu.  

Malowanie ścian należy zaczynać od trudno dostępnych miejsc i narożników za pomocą pędzla 

lub cienkiego, małego wałka.  

Przy intensywnych kolorach nie należy wykonywać miejscowych poprawek po wyschnięciu 

farby, zalecamy malowanie całej powierzchni. Sufit należy malować zaczynając od strony 

okna i kierując się do wnętrza pokoju, zgodnie z kierunkiem padania światła.  

 

Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe (odporność na zmywanie i 

szorowanie) po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Ewentualne zabrudzenia należy 

usuwać natychmiast za pomocą miękkiej gąbki z wodą i odrobiną płynu do mycia naczyń. 

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze od 6°C  do 30°C. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże przygotowane do malowania powinno być czyste, stabilne, suche, jednolite. Świeże 

tynki mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania. Źle przylegające powłoki farb 

(łuszczące się) należy usunąć. Stare powłoki farb klejowych należy usunąć i umyć podłoże 

wodą.  Dobrze przylegające powłoki farb emulsyjnych oczyścić wodą z dodatkiem detergentu. 

Ubytki wypełnić odpowiednią masą szpachlową, przeszlifować i odpylić. Istniejące grzyby 

usunąć za pomocą preparatu Anty-grzyb 2. W celu wzmocnienia podłoża oraz w przypadku 



FARBA KUCHNIA ŁAZIENKA 

KARTA TECHNICZNA 

DATA AKTUALIZACJI: 09.02.2018 

 
 

podłoży chłonnych zaleca się zagruntowanie ich emulsją gruntującą lub farbą gruntującą 

Luxdecor. 

 

SKŁADOWANIE Farbę należy przechowywać w suchym, szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w 

temperaturze 5-30oC. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Chronić przed mrozem.  

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich 

zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu. 

DANE TECHNICZNE 

 

Charakterystyka  
Wodna dyspersja akrylowa, biel tytanowa, 
wypełniacze mineralne, pigmenty, dodatki 

Sposób 
nanoszenia  

Pędzel, wałek  

Kolor  
Biały, kolory wg. wzornika 

Czas schnięcia 
dotykowy 

2-4h 

Zapach   
Charakterystyczny, łagodny 

Czas schnięcia 
całkowity 

24h 

Gęstość  
ok. 1,5 g/cm3 

Mycie narzędzi Ciepła woda z 

detergentem 

pH 
 8 ±1 

Wydajność przy 
1 warstwie 

do 12 m2/l 

Wygląd powłoki 
 Matowy  

Rozcieńczalnik   Woda w ilości max. do 3% 

Ilość warstw  
2 

Limit LZO max.25g/l ( kat.A/a/FW) 

Nanoszenie drugiej 
warstwy  

2-4h 
  

 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 

 

 


