
 
 
 
 
 

Farba do Różnych 
Powierzchni Łazienka 

OdNowa 
 

   
PRZEZNACZENIE i PREZENTACJA 
 
Syntilor stworzył Farbę do Różnych Powierzchni Łazienka OdNowa: 
wystarczy jedno pociągnięcie pędzla, a twoja łazienka odzyska harmonijny 
i nowoczesny wygląd. 
 Skuteczna: bez zmywania powłok, bez podkładu, doskonała 

przyczepność. 
 Szybka w zastosowaniu: bez konieczności specjalnego 

przygotowania, produkt gotowy do użycia, remont zakończony w ciągu 
jednego weekendu. 

 Łatwa w użyciu: bez konieczności zastosowania specjalnych narzędzi, 
łatwa w zastosowaniu, doskonale się rozprowadza. 

 Rodzaj powierzchni: glazura ścienna (poza powierzchniami 
poziomymi), meble i blaty (drewno surowe, lazurowane, lakierowane, 
malowane, z płyty laminowanej lub sklejki), boazerie, ściany (ściany z 
płyty gipsowo-kartonowej, malowane lub pokryte tapetą), metale 
nieżelazne (grzejniki, itd).  

 Półpołysk 
 Opakowania: 0,5L i 1L 
 
(1) Tapety o dużej przyczepności 
 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I NAKŁADANIE  
 
PRZYGOTOWANIE:  
Aplikacja na powierzchnię czystą, suchą i zdrową. 
 

 Glazura ścienna, płytki ceramiczne i metale nieżelazne: 
- Przemyć szmatką nasączoną acetonem, wetrzeć w fugi, starannie 
usuwając wszystkie ślady pleśni i środków chemicznych.   
Uwaga: W przypadku fug sylikonowych, należy je usunąć, nałożyć 
farbę, a następnie położyć fugi (Uwaga: odczekać do całkowitego 
wyschnięcia po 72 godz.). 
 

 

 Meble i blaty z drewna surowego, płyty laminowanej lub 
sklejki, stare wykończenia (farba, lazura, lakier) i boazerie:  

- Zmatowić papierem drobnoziarnistym 100 lub 120. Starannie 
odkurzyć. 
- Przemyć szmatką nasączoną acetonem. 
 

 

 Meble i blaty olejowane lub woskowane: 
- Przeszlifować do gołego drewna. 
- Przemyć szmatką nasączoną acetonem.  
 

 

 Ściany (płyty gipsowo-kartonowe, farba, tapety przyczepne): 
- Usunąć tłuste, nieprzyczepne ślady. 
- Dokładnie odkurzyć. 
Uwaga: W przypadku nakładania na tapetę, powinna ona dobrze 
przylegać do ściany i nie odklejać się. 
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DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI 
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BEZ PODKŁADU 
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BEZ ZMYWANIA POWŁOK 
 

  
 

TECHNOLOGIA 
WODOODPORNA: FARBA 
ANTYKONDENSACYJNO - 

WODOODPORNA 
 

  
 

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA 
WYSOKIE TEMPERATURY I 

WILGOĆ 
 

  
 

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA 
DZIAŁANIE ŚRODKÓW 

CHEMICZNYCH, UDERZENIA 
 

  
 

ZMYWALNA 
 

  
 

DOSKONAŁE 
ROZPROWADZANIE 

 

  
 

SZYBKIE SCHNIĘCIE 



 
 NAKŁADANIE:  
- Należy dobrze wymieszać produkt, aby uzyskać jednolity kolor. 
- W celu zwiększenia odporności, należy zastosować 1L Farby do Różnych Powierzchni Łazienka OdNowa® 
na  12 m² powierzchni przeznaczonej do pomalowania. 
- Nałożyć jedną warstwę w sposób krzyżowy za pomocą wałka, a za pomocą pędzla nałożyć farbę na rogi i małe 
powierzchnie. Produkt trzeba nałożyć obficie i nie należy rozcierać farby. 
- Pozostawić do wyschnięcia na 6 godz. 
 - Nałożyć drugą warstwę.  
- Całkowite schnięcie: po 72 godzinach. 
 
Wszystkie oczekiwane rezultaty najlepiej widać po upływie 15 dni.  W ciągu pierwszych dni należy zachować kilka 
środków ostrożności: nie czyścić, uważać na uderzenia... 

 
SZTUCZKA DEKORACYJNA: Aby zmienić wygląd mebli, należy zastosować Dekoracyjny Lakier Ochronny 
do Mebli Łazienka OdNowa (nałożenie po 8 godz. schnięcia Farby do Różnych Powierzchni). 
 

PIELĘGNACJA: użyć delikatnej gąbki (nie ścierającej) i łagodnego środka chemicznego.  
 
DODATKOWE INFORMACJE:  
 Nie stosować na brodziku prysznicowym, wannie, podłodze, umywalce. 
 W przypadku drewna surowego, należy dokonać delikatnego zmatowienia powierzchni za pomocą papieru 

drobnoziarnistego i dokładnie odkurzyć przed nałożeniem drugiej warstwy. 
 W przypadku drewna garbnikowego (dąb, kasztan...) nałożyć najpierw odpowiedni podkład. 
 Dekoracyjny Lakier Ochronny do Mebli Łazienka OdNowa nie nakłada się na glazurę ścienną i płytki 

ceramiczne. 
 

Na skutek kontaktu powierzchni z wodą lub innym produktem mogą pojawić się 
białe ślady. Te ślady znikną zupełnie po całkowitym wyschnięciu. 

PRZECHOWYWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 1 rok w opakowaniu fabrycznie zamkniętym. Chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach). 
 Po zakończeniu pracy dobrze zamknąć opakowanie. 
 

 
CZYSZCZENIE 

NARZĘDZI: Chrońmy 
środowisko: 

 
 

 Dokładnie odcisnąć narzędzia po zakończeniu nakładania. Dobrze je osuszyć. 
 Przepłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. 
 Pozostawić wodę do wyparowania. 
 Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika. 
 Pojemnik powinien być szczelnie zamknięty. 
 Nie wyrzucać do środowiska. 
 Odstawić pusty pojemnik do punktu zbiórki odpadów. 
 Aby poznać zasady zbiórki i usuwania odpadów należy zwrócić się do władz 

lokalnych. 
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    CZYSZCZENIE NARZĘDZI: 
WODA 

SCHNIĘCIE:  
 

Pokrywanie: po 6 godzinach. 

 
 

PĘDZEL 
 
 

WAŁEK 
WYDAJNOŚĆ: 

Około 12m²/L na warstwę. 

 
DANE TECHNICZNE: 
PRZEZNACZENIE 

Do różnych powierzchni 

INFORMACJE DODATKOWE Karta techniczna produktu dostępna jest na żądanie w naszym dziale 
technicznym.  

SKŁADOWANIE Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym, starannie zamkniętym 
opakowaniu.  

 

Karta danych technicznych. 
Zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu. Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji. 

Wszelkie informacje, wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie danych technicznych zostały udzielone w dobrej wierze. 
Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. 


