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FARBA DO METALU  
O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI 

 

Do 8 lat trwałości 
 Antykorozyjna 

 Wysoce odporna na promieniowanie UV i sól z wody morskiej 
 Gwarantowana trwałość koloru  

 

Przeznaczenie 

Farba do metalu o EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI V33 przeznaczona jest do ochrony i wzmacniania zewnętrznych powierzchni z metali żelaznych: 
bram, krat, płotów, akcesoriów ogrodowych, wyrobów ozdobnych ze stali itp.,  szczególnie narażonych na intensywne promieniowanie UV, działanie 
soli z wody morskiej. Farbę można również stosować wewnątrz pomieszczeń.  
Na metale kolorowe, miedź, cynk, powierzchnie ocynkowane lub z PCW przed nałożeniem farby do metalu należy nałożyć Farbę podkładową metale 
& plastik V33. 

Właściwości 

Farba do metalu o EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI na bazie żywic polisiloksanowych i środków antykorozyjnych pozwala zapewnić aż do 8 lat 
trwałości w ekspozycji zewnętrznej. Specyficzna formuła charakteryzuje się następującymi cechami: 
- Odporność: Wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury (-40

o
C  do 60

o
C.) , wilgoć i zasolenie. Odporność na promieniowanie UV. 

Gwarantowana trwałość koloru.  
- Ochrona: Doskonała ochrona przed korozją – farba idealnie przylega do zardzewiałych powierzchni. 
- Tiksotropowość – łatwość nakładania na powierzchnie pionowe. 
- Wysoka wytrzymałość na uderzenia. 

Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. 
Powierzchnie nowe: powierzchnię odtłuścić. Dla lepszej przyczepności powierzchnię można przetrzeć papierem ściernym. Na powierzchnie 
nieżelazne zastosować Farbę podkładową metale & plastik V33. 
Powierzchnie zardzewiałe: kruchą rdzę usunąć metalową szczotką. 
Powierzchnie pomalowane, farba uszkodzona: uszkodzoną powierzchnię należy usunąć specjalnym Środkiem do usuwania starych powłok V33, a 
następnie odtłuścić.  
Powierzchnie malowane, nienaruszona powłoka farby: powierzchnię odkurzyć i opłukać w celu oczyszczenia z ewentualnych resztek soli. 
Pomalować Farbą do metalu o Ekstremalnej Odporności (farba podkładowa nie jest konieczna). 

Nakładanie 

Przed użyciem farbę dobrze wymieszać. Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym w celu uzyskania lepszej przyczepności. Nałożyć dwie 
nierozcieńczone warstwy za pomocą pędzla w temperaturze 10

o
C - 20

o
C.  Farby w aspekcie młotkowym nie należy nakładać pistoletem natryskowym. 

Zalecenia V33  

 Unikać prac na słońcu. Ciepło absorbowane przez metal powoduje zbyt szybkie schnięcie farby, co szkodzi dobrej przyczepności. 

 Malować w warunkach suchych, unikać przeciągów, kurzu. 

Informacje techniczne 

Kolory/ wykończenie Połysk: biały, czerwony baskijki, brązowy, czarny, ciemny popiel, jasny popiel, ciemnozielony, kremowy 

  
Mat: czarny 
Młotkowy: szary, grafitowy, brązowy 

Opakowanie 0,5L, 2,5L 

Czas schnięcia Dotykowo sucha: 8h, Kolejną powłokę można nanosić po upływie: 24 h.  

Wydajność (1warstwa) 1L = ok.  16m
2 
(efekt młotkowy 12 m

2
) 

Czyszczenie narzędzi Benzyna lakowa 

Nakładanie pędzel lub wałek, pistolet (poza efektem młotkowym) 

Środki ostrożności 

R10: Produkt łatwopalny; R66: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. S2: Chronić przed dziećmi; S29: Nie 
wprowadzać do kanalizacji.S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.  S62: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: 
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. 
Zawiera karboksylany kobaltu. Może wywołać reakcję alergiczną.  
 
Chroń środowisko. Nie usuwaj resztek produktu do kanalizacji. Puste i niezużyte opakowania przynieś na miejsce składowania odpadów. Po użyciu 
zamknij opakowanie. 

 


