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Farba Newcolours / Karta techniczna 

 

Farba Newcolours jest wodorozcieńczalną farbą akrylową do wielu zastosowań, która 

wykazuje bardzo dobrą przyczepność między innymi do: drewna, ceramiki, metalu, szkła oraz 
tworzyw sztucznych. Wyrób charakteryzuje się wysoką zdolnością krycia oraz łatwością aplikacji. 

Produkt spełnia wymogi normy PN-EN-71-3 co dopuszcza jego stosowanie na zabawki 

dziecięce. 
 

 

Zakres stosowania Przeznaczone do dekoracyjnego i ochronnego malowania wielu rodzajów 
powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecana do barwienia 
między innymi: drewna, ceramiki, szkła, tworzyw sztucznych oraz na 
zewnątrz: balustrad, mebli i galanterii ogrodowej. Nie zaleca się malowania 
blatów, okien, desek tarasowych, podłóg i schodów. 

 

 
Przygotowanie podłoża Powierzchnia przeznaczona do malowania  powinna być czysta oraz 

pozbawiona kurzu. Jeżeli na powierzchni są łuszczące się elementy starej 
powłoki należy je dokładnie usunąć. Metalowe powierzchnie należy oczyść i 
zastosować podkład antykorozyjny. Zalecane jest aby podłoże odtłuścić i 
wyszlifować. 
Elementy drewniane przeznaczone na zewnątrz pomieszczeń należy najpierw 

zabezpieczyć impregnatem który ochroni go od wewnątrz. 
 
Przygotowanie wyrobu Przed pobraniem produktu z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego 

zawartość aż do ujednolicenia. Wyrób można rozcieńczać wodą maksymalnie 
do 5% całkowitej objętości. 

 
Aplikacja Produkt można nanosić natryskiem, wałkiem lub pędzlem. Zaleca się 

nakładanie co najmniej 2-3 warstw produktu. Aplikację i suszenie należy 
przeprowadzić w temperaturze otoczenia od 15°C do 30°C. Optymalne 
wartości wilgotności względnej podczas aplikacji i suszenia wynoszą 40-60%. 
Przed wystawieniem na działanie warunków atmosferycznych wymalowany 
element sezonować wewnątrz przez około 7 dni. 

 Przed malowaniem surowego drewna dębowego/jesionowego oraz sosnowego, 
podłoże powinno być zabezpieczone specjalistycznym podkładem blokującym 

sęki na sośnie oraz wypływanie tanin na dębie/jesionie. 
 
Mycie narzędzi Wodą bezpośrednio po aplikacji. 
 
Wykańczanie powierzchni   

Farbę Newcolours można dodatkowo wykończyć Lakierem Wodnym 
Newcolours co zwiększy odporność na ścieranie się powłoki oraz podniesie 

właściwości mechaniczne produktu. 
 
Pielęgnacja powierzchni  

Czyścić delikatnie przecierając wilgotną szmatką bez agresywnych 
detergentów (można użyć niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń 
rozcieńczonego wodą). 
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Farba Newcolours / Karta techniczna 

Opakowania Opakowania metalowe o pojemności: 200ml oraz 900ml. 
 
Wydajność Około 10-12 m2 z 1l przy jednokrotnym naniesieniu. 
 
Okres gwarancji 24 miesiące od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach). 
 
Transport W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze dodatniej (5-300C). 

 
Przechowywanie W zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5 do 30°C.  

Chronić przed mrozem. 

 


