
 

Jeger Color Paint Matowa                 

 

RODZAJ Wodorozcieńczalna farba lateksowa. 

OPIS Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, farba lateksowa o dużej sile 

krycia i zwiększonej odporności na zmywanie. Wysokowydajna i 

niechlapiąca. 

Przykłady zastosowania Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 

mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, wykonanych 

z tynków gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych, płyt 

kartonowo -gipsowych, tapet z włókna szklanego, podłoży betonowych 

oraz do renowacji starych powłok malarskich. 

DANE TECHNICZNE 

Kolory     1320 kolorów Natural Color Palette 

Stopień połysku    Matowy 

Wydajność    + - 14m2/l przy jednokrotnym malowaniu 

Wielkość opakowań   2,5 L  /  5 L  /  10L 

Rozcieńczalnik    Woda 

Nakładanie    Pędzel, wałek, pistolet 

Czas schnięcia Dotykowy ok. 1h, 1-szej warstwy ok. 2-4h, całkowity – 24h przy temp. 

+21°C i wilgotności względnej 60%. Niższa temperatura i większa 

wilgotność wydłuża czas schnięcia. 

INSTRUKCJE STOSOWANIA 

Warunki nakładania Optymalna temp. malowania: od +5°C do +25°C. Świeże tynki malować 

po okresie sezonowania: tynki cementowo-wapienne po 3-4 

tygodniach od położenia, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche 

tynki” po przeszlifowaniu i odpyleniu, a podłoża betonowe po min. 28 

dniach od ich wykonania. Nowe, wcześniej niemalowane powierzchnie 

zagruntować Farbą gruntującą Jeger PRIMER Color Paint w celu 

wyrównania chłonności podłoża i poprawy przyczepności farby. Stare 

powłoki farb oraz zanieczyszczenia ograniczające przyczepność do 

podłoża należy usunąć. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią 

zdezynfekować środkiem grzybobójczym, a następnie usunąć 

mechanicznie. Zlikwidować przyczyny ich powstawania. Nierówności 

wyrównać, spękania i ubytki naprawić przed malowaniem np. masą 

szpachlową JEGER Gold Bond. Dobrze związane powłoki malarskie 



 

odtłuścić wodą z dodatkiem detergentów  i osuszyć. Powierzchnie 

zagruntować Farbą gruntującą Jeger PRIMER Color Paint w celu 

wyrównania chłonności podłoża i poprawy przyczepności farby.  

 

 

 

Przygotowanie Podłoże musi być trwałe, czyste, suche, odpylone i odtłuszczone.  

W przypadku luźno związanego podłoża, przed gruntowaniem, 

zabezpieczyć je preparatem Jeger Impregnat.   

 

Nakładanie  Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. 

Nie mieszać z innymi farbami. Na zagruntowane podłoże nakładać 

farbę w oryginalnej postaci, nie rozcieńczać wodą. Aplikować wałkiem, 

pędzlem lub przez natrysk 1-2 warstwy (w przypadku dużej różnicy 

koloru, nowej i starej powłoki malarskiej, nałożyć koleją warstwę). 

Tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą w oryginalnej 

postaci lub stosować się do zaleceń ich producenta. Nanosić 

równomiernie i dokładnie taką samą ilość farby na malowaną 

powierzchnię. Pamiętać, aby ostatnie pociągnięcia wałkiem wykonać w 

jednym kierunku. Taśmę malarską usuwać „na mokro”. 

 

Czyszczenie narzędzi Usunąć nadmiar farby z narzędzi i przemyć je wodą. Ewentualne 

zabrudzenia farbą innych powierzchni, niezwłocznie usunąć miękką 

gąbką i wodą z dodatkiem detergentu. 

 

Konserwacja Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 

dniach od zakończenia prac malarskich. Czyścić wilgotną ściereczką lub 

gąbką. 

 

Limity emisji Limit zawartości LZO dla tego produktu wg Dyrektywy 2004/42/WE  

wynosi (kat.A/1/FW) 30g/l. Produkt zawiera max 30g/l LZO.   

 

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA                    

I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE                                              

Z ROZPORZĄDZENIEM (  ) NR  

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta 

charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie 

sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.    

Ochrona środowiska    Opakowania puste i zawierające pozostałości farb przekazać do        
i postępowanie                                                   punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia                                              
z odpadami zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku 

zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy 
je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne 
zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do 
odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań 
w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie 
Powiatowym lub Urzędzie Gminy.  



 

 
TRANSPORT I SKŁADOWANIE Chronić przed mrozem. Temperatura magazynowania i transportu 

wynosi od +5°C do +25°C. Okres ważności 2 lata. Szczelnie zamykać 
opakowanie w przypadku ponownego użycia farby. Otwartego 
opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.  

 
 
 
                  
Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu 

doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować 

warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt 

wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem 

produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. 

Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez 

właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest 

wykorzystywany lub za sposób jego użycia. 


