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Opis produktu  

 

Farba BECKERS ELEGANT GRUNDFÄRG jest w pełni matową, wodorozcieńczalną, lateksową farbą 

gruntującą wysokiej jakości, przeznaczoną do gruntowania ścian oraz sufitów wewnątrz pomieszczeń. 

Farba jest łatwa w aplikacji oraz posiada bardzo dobre właściwości kryjące. 

BECKERS ELEGANT GRUNDFÄRG w znacznym stopniu ogranicza chłonność podłoża, ujednolica 

gruntowaną powierzchnię, przez co farba nawierzchniowa może osiągnąć równomierny połysk. W 

czasie malowania oraz schnięcia farba wydziela jedynie minimalny zapach.  

Farba BECKERS ELEGANT GRUNDFÄRG jest rekomendowana przez Szwedzkie Towarzystwo Astmy i 

Alergii.* 

 

Przeznaczenie 
 

Farba ta znakomicie nadaje się do stosowania na powierzchniach pokrytych masą tynkarską z piaskiem, 

na powierzchniach tynkowanych, na płytach pilśniowych, wiórowych, płytach kartonowo-gipsowych 

oraz tekstylnych okładzinach ściennych. Można również stosować ją na beton w celu poprawy 

własności farby nawierzchniowej takich jak: siła krycia, wydajność, przyczepność do podłoża, itp.  

 

Przygotowanie podłoża 
 

Powierzchnie niemalowane: Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Nierówności i ubytki 

wygładzić odpowiednią szpachlówką. Przeszlifować powierzchnię średnioziarnistym papierem 

ściernym. Usunąć pył po szlifowaniu. 

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć powierzchnię środkiem BECKERS INOMHUSTVÄTT. Spłukać 

dokładnie wodą.  

Powierzchnie malowane farbą klejową i wapienną: Zdrapać i oczyścić szczotką, aż do zwartego 

podłoża. 

Tapety: Zagruntować 1 warstwę BECKERS ELEGANT GRUNDFÄRG.  Usunąć tapety o słabej przyczepności 

do podłoża. Zagruntować odpowiednim środkiem. 

 

Ważne! Nie należy malować powierzchni, których temperatura jest niższa niż +5°C.  

 

Sposób stosowania 

 

APLIKACJA: 

Metody: Pędzel, wałek, natrysk. 

Rozcieńczenie: Produkt nie wymaga rozcieńczania. W razie konieczności rozcieńczyć wodą. 

Warunki aplikacji: Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie 

może być niższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. 

Malowanie: Przed malowaniem produkt należy dokładnie wymieszać. Nałożyć 1 warstwę BECKERS 

ELEGANT GRUNDFÄRG. Wykończyć 1-2 warstwami BECKERS ELEGANT VÄGGFÄRG LUB BECKERS ELEGANT 

TAKFÄRG. 

 

Czas schnięcia 

 
W temperaturze +25°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 0,5 godziny. Między 

nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp czasu.  

 

Czyszczenie narzędzi 
 

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy 

dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. 
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3-7 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, 

jak chłonność, tekstura podłoża oraz metoda aplikacji. 
 

 

9 l 
 

 

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przed przystąpieniem do mycia 

narzędzi wodą, najpierw należy je dobrze wytrzeć, aby usunąć z nich możliwie jak największą ilość farby. 

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające 

nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się 

zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów 

można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy. 
 

 

Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po 

zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. 

Po zakończeniu pracy i przed każdą przerwą dokładnie myć ręce. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-

chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) 

i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Podczas malowania 

nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne.   
 

 

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w 

szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C. Uprzednio otwarte opakowania 

należy dobrze zamknąć. Chronić przed mrozem. 
 

 

Spoiwo: kopolimer octanu winylu i etylenu 

 

Kat. A/a . Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO. 

Produkt posiada Atest Higieniczny. 

 

* Rekomendacja dotyczy wyłącznie utwardzonej powłoki farby po   min. 4tygodniach od wymalowania i nie obejmuje etapu aplikacji 

produktu. 

 

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. 

 

 

Stopień połysku 
 

Pełny mat. 
 

Wydajność teoretyczna 

Opakowania 

Ochrona środowiska 

Wskazówki BHP i ppoż. 

Transport i przechowywanie 

Parametry techniczne 


