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BONDEX SMART PAINT – Super Odporna na Szorowanie 

 

 

ZAKRES 

STOSOWANIA 

SMART PAINT Super Odporna na Szorowanie to nowoczesna, hypoalergiczna, wysokiej jakości głęboko 

matowa biała farba lateksowa do ścian i sufitów. Zawartość starannie dobranej emulsji kopolimerowej 

zapewnia farbie ponadprzeciętne właściwości aplikacyjne i użytkowe. Charakteryzuje się doskonałym 

kryciem oraz łatwym rozprowadzaniem przy pomocy wałka i natrysku, dzięki idealnej rozlewności. 

Uzyskana gładka powłoka farby posiada wysoka odporność na szorowanie na mokro i mycie woda z 

dodatkiem detergentu. Głęboko matowe wykończenie niweluje drobne niedoskonałości podłoża. 

Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji zapewnia prawidłowa mikrowentylacje podłoża. Farba została 

wyprodukowana ze szczególna dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oraz środowiska. 

Bezproblemowa aplikacja nie tylko przy pomocy wałka, ale tez natrysku hydrodynamicznego i wysoki 

standard bezpieczeństwa produktu, sprawia, ze farba jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów. 

 

 

GŁÓWNE 

ZALETY 

PRODUKTU 

GLEBOKO MATOWA LATEKSOWA FARBA DO SCIAN I SUFITÓW 

 Idealna trwała biel – dzięki zawartości optycznych wybielaczy farba posiada perfekcyjną biel, która 

nie żółknie w czasie pod wpływem promieni UV 

 Wysoka trwałość powłoki przy usuwaniu zabrudzeń wodą z detergentem – odporność powłoki na 

szorowanie na mokro (klasa 2 wg PN-EN 13300) 

 Łatwa i bezproblemowa aplikacja – łatwe rozprowadzenie farby bez uczucia oporu na wałku, 

bardzo dobra przyczepność do podłoża 

 Jednolite, głęboko matowe wykończenie eliminujące drobne niedoskonałości podłoża 

 Wysoka siła krycia gwarantuje idealny efekt finalnej powłoki 

 Idealna dla profesjonalisty – możliwa aplikacja natryskiem 
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 Kolor Biały 

 

 

 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 1,20÷1,45 

Ilość warstw - 2 

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] PN-C-81519 2 h 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] - po 2 h 

Zawartość części stałych, min.[%wag], co najmniej PN-EN ISO 3251 40 

Odporność na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 2 

Wydajność przy jednej warstwie (w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża) 

- do 13 m2/l 

Rozcieńczalnik - Woda 

 
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010).  

Produkt zawiera max. 1 g/l. 

 

 

 

DATA 

WAŻNOŚCI 

36 miesiące od daty produkcji 

 

 

 

METODA 

MALOWANIA 

Przygotowanie podłoża 

•Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. 

• Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. 

• Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża 

nigdy nie malowane) zagruntuj odpowiednim preparatem gruntującym (np. Acryl Grunt marki Progold). 

• Grzyby i pleśń usuń odpowiednim środkiem grzybobójczym. 

• Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków 

myjących (np. mydło malarskie). 

• Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz odpowiednim podkładem izolującym. 

Malowanie 

• Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. 

• W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5 % obj. 

• Maluj w temperaturze od + 10° C do + 25° C, przy wilgotności 40-80%. 

• Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. 

• Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania. 

• Po zakończeniu malowania narzędzia umyj woda. 

• W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku 

charakterystycznego zapachu. 

• Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania 

zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty 

Technicznej. 

• Szczegółowe informacje i wskazówki w Karcie Technicznej dostępnej na stronie www. 

ATESTY  PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) 

 Zgodna z PN-EN 13300 – klasa 2 

 Posiada atest higieniczny 

 Posiada Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających tzw. hypoalergia) 

 

 

ZALECENIA 

BHP I P. POŻ. 

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 

 

 

 

OPAKOWANIE 

HANDLOWE 

11L 


