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DS 1744                                              KOLIBRI SAND 
3 26.09.2014 FAKTUROWA FARBA DEKORACYJNA 

 
CHARAKTERYSTYKA 
 
ZASTOSOWANIE 

 

 
Farba akrylowa o lekkiej, dekoracyjnej fakturze . 
  
KOLIBRI SAND używa się do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów 
wewnątrz suchych  pomieszczeń. Posiada także wystarczającą odporność na 
wilgoć by użyć tej farby do malowania mineralnych powierzchni  w 
pomieszczeniach o nieznacznej wilgotności np. ścianek działowych 
przeciwpożarowych w saunach. 
KOLIBRI SAND można nakładać na nowe i uprzednio malowane 
powierzchnie betonowe, tynkowe, szpachlowane, ceglane i płyty gipsowo-
kartonowe.  
 

  
 

DANE TECHNICZNE 
 

 
Zawartość substancji stałych 

 
ok. 48% obj. 
 

Lotne związki organiczne 
(VOC) 

EU VOC wartości graniczne (kat. A/l): 200 g/l 2010.  
VOC produktu: max  200 g/l. 

  
Zużycie praktyczne  
 
Gęstość 

1-1,5 m2/l w zależności od metody aplikacji, użytego wzoru i podłoża. 
 
1,1 g/ml 

Czas schnięcia w temp. 
23oC/50% wilgotności wzgl. 

 

- suche na dotyk 
 

1-5 h  w zależności od grubości powłoki. 
 

Rozcieńczalnik,  zmywacz 
 

Woda. Narzędzia umyć bezpośrednio po użyciu ciepłą wodą z detergentem. 

Wykończenie Pełny mat 
 

Kolory  Baza 1 i 3, barwienie w celu uzyskania odcieni zgodnie z Kartą Kolorów 
KOLIBRI  
 

Odporność na temperaturę +85°C 
 

Wielkość   ziarna 
 

średnia ( EN 13300) 

Opakowania 
(dostępność zależy od kraju) 

Baza 1: 2,5 l, 8,33 l 
Baza 3: 2,5 l, 8,33 l 
 
 



 
 

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i 
zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość 
wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w 
wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia. 
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SPOSÓB STOSOWANIA 

 

 
Przygotowanie podłoża  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Nakładanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warunki podczas 
nakładania 

 
 
 

 
Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Wygładzić wszelkie nierówności 
powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą 
szpachlówkę zeszlifować i usunąć  pozostałości. 
Płyty gipsowo-kartonowe i powierzchnie szpachlowane zagruntować przy 
pomocy  BIORA 3. 
Podłoża mineralne , takie jak cegły i powierzchnie betonowe, mogą być 
bezpośrednio pokryte farbą KOLIBRI SAND. Zardzewiałe powierzchnie metalowe 
pokryć podkładem FUTURA 3. 
Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem do mycia RENSA i dokładnie 
spłukać wodą. Zmatowić twarde i/lub błyszczące powierzchnie przez szlifowanie i 
usunąć pył. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu 
odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę zeszlifować i 
usunąć z pozostałości. 
 
W celu zapewnienia wysokiej  jakości nakładania  oraz odpowiednich 
właściwości dekoracyjnych, farbę należy przed użyciem dokładnie 
wymieszać i rozcieńczyć w miarę potrzeby. 
 
Nakładać wałkiem, pędzlem lub stalową szpatułką. Swobodnie modeluj 
powierzchnię  wałkiem ozdobnym, grzebieniem , pędzlem, gumową szpatułką 
zależnie od pożądanego efektu. 
Aby uzyskać optymalny rezultat, pokrywać podłoże bez przerw w czasie 
wykonywania pracy, pokrytą powierzchnię natychmiast modelować tak by farba 
nie wyschła w trakcie modelowania. 
Powierzchnia  pomalowana KOLIBRI SAND może być przemalowana farbami 
Teknos do wnętrz,  np.  z serii BIORA , gdy chcemy zmienić kolor lub  poprawić 
trwałość powłoki. 
 
 
Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna 
być wyższa niż +10oC,  a wilgotność względna powietrza powinna wynosić 
poniżej 80%.  
 
Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces 
schnięcia.  
 

Instrukcja postępowania Ostateczne schnięcie  powłoki, w normalnych warunkach zajmuje około 4 tygodni i 
dopiero po upływie tego czasu powłoka osiąga ostateczną trwałość i twardość. W 
tym czasie z powłoką należy postępować ostrożnie.    
 
Pomalowaną powierzchnię można oczyścić przez delikatne wycieranie. Do 
czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki lub miękkiej gąbki.  Unikać grubej 
szczotki  i silnego ścierania. 
 

 
INFORMACJE 
DODATKOWE 

 
Przechowywać w dokładnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym 
pomieszczeniu. 
 
NIE MOŻE ZAMARZAĆ. 

 


