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JOKERFarb-AW SPECIAL 
SILNIE KRYJĄCA LATEKSOWA FARBA 
AKRYLOWA DO WNĘTRZ 

   

Producent Urządzenie Dysza Ciśnienie [bar] Filtr 
[mesh] 

Rozcieńczenie 
[%] 

Wydajność 
[l/min] WAGNER ProSpray 3.21 0552-517 200 60 5÷10 1,25 

TITAN Titan 450e 661-517 200 60 10 1,25 

GRACO St Max 395 PAA517 180 60 5 1,25 
 

 farba akrylowa do ścian i sufitów  

 najwyższa klasa (siła) krycia  

 duża odporność na zmywanie i szorowanie 

 na podłoża mineralne i pokryte farbami 

 temperatura stosowania od +5oc do +25oc 

 

ZASTOSOWANIE: 

Dyspersyjna farba nawierzchniowa do wnętrz, przeznaczona do 

wykonywania powłok malarskich o przyjemniej matowej optyce. 

Szczególnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania 

ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” (jak np.: przedpokój, 

sypialnia, salon , pomieszczenia biurowe oraz sale konferencyjne). 

Do stosowania na typowe podłoża mineralne: tynki wapienne, 

wapienno-cementowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe 

itp., jak również powierzchnie pokryte powłokami malarskimi. Ze 

względu na możliwość barwienia przydatna w aranżowaniu 

ciekawych kolorystycznie pomieszczeń. Matowa, o niskiej emisji 

rozpuszczalników. Przed nanoszeniem farby na chłonne wymagające 

podłoża zagruntować środkiem Akryl Grunt Stronger. 

SPOSÓB UŻYCIA: 

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być czyste, nośne, 

zwarte, równe i odtłuszczone. Wsze l k i e  luźne warstwy i 
zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb 

emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki 
należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi. W 

przypadku występowania porostów grzybów, podłoże oczyść 

mechanicznie oraz zdezynfekować preparatem grzybo i 
algobójczym AntiGLO. W przypadku nowych tynków cementowo-

wapiennych TYNK MASZYNOWY STANDARD ZTM-019 S należy 
zachować dwutygodniowy okres sezonowania przy 1 cm grubości 

tynku. 

Gruntowanie: Przed naniesieniem farby należy zagruntować 
podłoże preparatem Akryl Grunt Stronger. Po całkowitym 

wyschnięciu naniesionego na podłoże gruntu można przystąpić do 
nanoszenia farby SPECIAL. 

ZALECENIA: 

Nanosić dwukrotnie wałkiem, szczotką lub przez natrysk (w tym 
także metodą AIRLESS, parametry nanoszenia w tabeli). Po 

otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę, czy na pokrywie nie 

znajdują się zaschnięte pozostałości farby powstałe w wyniku 

nieodpowiedniego składowania. Ich obecność w wyrobie może 

niekorzystnie wpływać na wygląd utworzonej powłoki. W przypadku 

konieczności stosowania materiałów pochodzących z różnych partii 

produkcyjnych na jednym elemencie architektonicznym należy je 

wymieszać, np. w pojemniku mogącym pomieścić kilka wiaderek 

farby. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych konieczne jest 
wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym 

cyklu roboczym. Zaleca się prowadzenie prac w temp. od 10°C do 

30°C. 

UWAGA: 

W przypadku kontaktu preparatu z oczami przepłukać je obficie wodą, 

a następnie skontaktować się z lekarzem. 

OPAKOWANIA: 

Wiaderka 5 litrów, paleta 72 szt. 360 litrów, 

Wiaderka 10 litrów, paleta 44 szt. 440 litrów. 
PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI: 

Okres przechowywania w pojemniku zamkniętym: 12 miesięcy od 

daty produkcji w temp. +5 0C do +25 0C. Otwarcie opakowania może 

ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii 

produkcyjnej podane są na opakowaniu. 

DANE TECHNICZNE: 

Skład 

Spoiwo kopolimerowe, biel 

tytanowa, węglan wapnia, woda, 
dodatki uszlachetniające, środki 

konserwujące, pasta pigmentowa. 

Barwa 

Biała oraz kolor wg wzornika 

ARSANIT, NCS lub dostarczonego 

wzorca, 

Gęstość objętościowa  ok. 1,5 kg/dm3 

Temperatura stosowania + 50C do + 250C 

Czas schnięcia ok. 2 godz. 

Zużycie od 0,1 l/m2 w zależności od 

chłonności podłoża (przy 

jednokrotnym malowaniu na 

gładkim podłożu) 

Odporność na szorowanie 

na mokro 

Farba klasy I (wg normy PN-C-

81914:2002) 

Farba klasy II (wg normy EN 

13300:2001) 

Stopień połysku matowy 

Limit zawartości LZO kat. (A/a/FW), dopuszczalne 30 g/l. 

Grupa produktów Produkt do wewnątrz 

Specyfikacja techniczna 
PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 

EN 13300:2001 

 

 


