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KARTA TECHNICZNA 

  

 

                  FARBA TABLICOWA  

 
 
Produkt bezzapachowy o niskim oddziaływaniu na środowisko. Łatwy w aplikacji natryskowo i przy pomocy pędzla, 
zarówno na surowym drewnie, jak i na drewnie już lakierowanym. Możliwa jest także aplikacja na ścianach 
wewnątrz pomieszczeń, pod warunkiem, że są suche. Produkt jest szybkoschnący. Umożliwia pisanie kredą i 
usuwanie kredy przy pomocy suchej lub zwilżonej szmatki, podobnie jak na klasycznych tablicach z łupka 
naturalnego. 
KOLORY – CZARNY 
ZASTOSOWANIE - Meble i elementy wyposażenia wnętrz z drewna oraz ściany wewnątrz pomieszczeń. 

 
 

 
 

ZASTOSOWANIE NA SUROWYM DREWNIE 

- Drewno musi być dokładnie oczyszczone i osuszone, wolne od pyłów, olejów i produktów, które mogą 
ograniczać przyczepność. 

- Przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150 - 180. 

- Dobrze wymieszać produkt i aplikować pędzlem (o włosiu syntetycznym) lub wałkiem. Jeśli produkt będzie 
nakładany natryskowo, zaleca się rozcieńczyć go wodą w stosunku wagowym do 10 %. 

- Już pojedyncza warstwa powinna być wystarczająca dla uzyskania właściwego krycia. Możliwe jest nałożenie 
drugiej warstwy produktu po 1 - 4 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy. 

 
ZASTOSOWANIE NA DREWNIE JUŻ LAKIEROWANYM 

- Przeszlifować papierem ściernym o granulacji 280 - 320 i odpylić. 

- Dobrze wymieszać produkt i aplikować pędzlem (o włosiu syntetycznym) lub wałkiem. Jeśli produkt będzie 
nakładany natryskowo, zaleca się rozcieńczyć go wodą w stosunku wagowym do 10 %. 

- Już pojedyncza warstwa powinna być wystarczająca dla uzyskania właściwego krycia. Możliwe jest nałożenie 
drugiej warstwy produktu po 1-4 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy. 

 
ZASTOSOWANIE NA ŚCIANACH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ 

- Upewnić się, że ściana jest sucha, oczyścić powierzchnię suchą szmatką. 

- Dobrze wymieszać produkt i aplikować pędzlem (o włosiu syntetycznym) lub wałkiem. Jeśli produkt będzie 
nakładany natryskowo, zaleca się rozcieńczyć go wodą w stosunku wagowym do 10 %. 

- Już pojedyncza warstwa powinna być wystarczająca dla uzyskania właściwego krycia. Możliwe jest nałożenie 
drugiej warstwy produktu po 1 - 4 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy. 
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Zastosowanie: 

do wnętrz 

 

Produkt gotowy 

do użycia 

 

Aplikacja 

pędzlem lub 

natryskowo lub 

wałkiem 

 

Mycie narzędzi: 

wodą 

 

Wydajność 12 

m2/l 

na warstwę 

 

Suchość głęboka: 

po 24 godz. 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

Ciężar właściwy: 1.20 ± 0.05 g/ml 

Lepkość wg Brookfield: 5400 ± 500 (il.wir./obr/min/°C: 4/20/25) 

 

 

 
 

1. Chronić produkt przed działaniem ujemnych temperatur, przechowywać w temperaturach pomiędzy 5°C 
i 35°C. 

2. Dobrze wymieszać przed użyciem.  
3. Aplikować w temperaturze powyżej 10°C i wilgotności względnej poniżej 75 %, temperatura  

i wilgotność mają wpływ na podane czasy schnięcia. 
4. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie produktu lub etykietę. 
5. Produkt i zużyte opakowania utylizować zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami lokalnymi, 

krajowymi i międzynarodowymi. 
6. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, 

należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. 
 

UWAGA 

Produkt spełnia limity zawartości LZO (Lotne Związki Organiczne) określone Dyrektywą Decopaint (Dyrektywa 

2004/42/CE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Bezpieczeństwa (SDS) produktu, którą można pobrać na stronie 

internetowej www.colorit.pl 


