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Beckers EXTERIO PRO grunt antykorozyjny  

Opis produktu  

 

Beckers EXTERIO PRO grunt antykorozyjny jest wodorozcieńczalną farbą antykorozyjną przeznaczoną do 

efektywnego gruntowania powierzchni metalowych i stalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.    

 

✓ Szybki czas schnięcia  

✓ Zwiększa wydajność farb nawierzchniowych 

✓ Zabezpieczenie przed rdzą 

✓ Długotrwały efekt 

 

Przeznaczenie 

 

Beckers EXTERIO PRO grunt antykorozyjny przeznaczony jest do malowania powierzchni metalowych, 

stalowych (cynk, aluminium). Używaj zawsze jako grunt przed nałożeniem Beckers UNIVERSO PRO emalii 

do powierzchni metalowych.  

 

Przygotowanie podłoża 
 

Powierzchnie metalowe surowe (niemalowane):  

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche i oczyszczone z kurzu, pyłu i tłuszczu. 

Ewentualne ślady korozji i łuszczące się fragmenty starej powłoki malarskiej należy usunąć za pomocą 

stalowej szczotki lub skrobaka. Jeżeli malujesz stal ocynkowaną lub aluminium najpierw musisz zmatowić 

i wyczyścić całą powierzchnię.  

Powierzchnie metalowe uprzednio malowane:  

Przed malowaniem usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki. Powierzchnie przeznaczone 

do malowania powinny być suche i oczyszczone z kurzu, pyłu i tłuszczu. Gładkie i błyszczące podłoże 

należy zmatowić i dokładnie odpylić. 

 

Sposób stosowania 

 

 

Metody aplikacji: Pędzel, wałek, natrysk.  

Warunki aplikacji: Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie 

może być niższa niż +10°C i nie wyższa niż +40°C. Wilgotność względna powietrza poniżej 80%. 

Malowanie: Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. 

Pędzel lub wałek z włosiem syntetycznym dają najlepsze rezultaty. Przy aplikacji natryskiem użyj natrysku 

bezpowietrznego: dysza 0.011–0.015 lub 0.280–0.380 mm, rozcieńczenie 0–10%.  

Upewnij się, że farba jest nałożona równomiernie we wszystkich rogach i na krawędziach, tak aby 

warstwa farby wynosiła ok. 40 μm. 

Unikaj malowania w pełnym słońcu, ponieważ farba zbyt szybko wyschnie. Malowanie na zewnątrz  

zakończ na kilka godzin przed pojawieniem się rosy. Następnie użyj emalii Beckers UNIVERSO PRO. 

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.  

Czas schnięcia: W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%. Pyłosuchość po ok. 

30 min. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił ok. 4 godzin. tego 

samego dnia (w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, nałożenie drugiej warstwy 

kolejnego dnia). 

  

 

 

Kolor 

                       Biały 
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Beckers EXTERIO PRO grunt antykorozyjny  

Stopień połysku 

 

Nie dotyczy 

 

 

Wydajność teoretyczna 

 

7-9 m2/l (warstwa 60 μm) Praktyczna wydajność uzależniona jest od: tekstury podłoża, metody aplikacji, 

użytego narzędzia malarskiego. 

  

Termin przydatności 
 

24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. 

 

 

Opakowania 

 
1l 

 

Ochrona środowiska 
 

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. 

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające 

nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się 

zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów 

można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy. 

 

Wskazówki BHP i ppoż. 

 

 

Uwaga! Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy 

wodne, powodując długotrwałe skutki. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego 

konserwacji podczas przechowywania. Zawiera butylokarbaminian 3-jodo-2- 

propynylu (IPBC), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), 2-metylo-2H-izotiazol-3-on 

(MIT) i masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2Hizotiazol- 

3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). W razie konieczności zasięgnięcia porady 

lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać 

wdychania mgły/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice 

ochronne. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody 

z mydłem. Pomieszczenia, po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu 

przed oddaniem do użytku.. 

 

Transport i przechowywanie 

 

Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed 

wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem. Składować w pomieszczeniach 

suchych i przewiewnych. 

 

 

Parametry techniczne 

 

                        Gęstość: 1,2  kg/L  ISO 2811 

                        Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 140 g/l. Produkt zawiera poniżej 140 g/l LZO. 
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Beckers EXTERIO PRO grunt antykorozyjny  

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu 

praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji 

opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest 

używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialnośc i 

za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do 

zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


