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Beckers EXTERIO PRO farba elewacyjna 

n Opis produktu  

 

BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA jest wodorozcieńczalną, matową  farbą do elewacji 

mineralnych na bazie dyspersji akrylowej. Produkt charakteryzuje się:  

– Bardzo dobrą odpornością na działanie warunków atmosferycznych 

– Szybkim schnięciem 

– Tworzy jednolitą, matową powierzchnię 

– Bardzo dobrym kryciem 

– Dobrą paroprzepuszczalność 

 

Przeznaczenie 

 

BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA przeznaczona jest do malowania: tradycyjne tynki wapienno-

cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe, płyty włókno-

cementowe, beton oraz do renowacji powłok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych).  BECKERS 

EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA nie jest zalecana do powierzchni pokrytych wcześniej farbami 

wapiennymi, powłokami elastomerowymi oraz na bezpośrednio na klej do zatapiania siatki.  

Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt 

ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp).  

 

Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. 

Produkt nanosić po min. 8 godz. od gruntowania BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA 

rozcieńczoną wodą w ilości do 20%. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej i przed 

użyciem wymaga dokładnego wymieszania. 

Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane): powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, 

cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy 

i wykwity solne. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. 

Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować  
BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA rozcieńczoną wodą w ilości do 20%. 

Powierzchnie uprzednio malowane: usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki 

malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Usunąć algi, 

porosty i grzyby. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Nierówności 

i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej.  Podłoże zagruntować  BECKERS EXTERIO 

PRO FARBA ELEWACYJNA rozcieńczoną wodą w ilości do 20%. Przy renowacji starych powłok należy 

wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepności nowej farby do malowanego 

podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocena wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik 

decyduje o zastosowaniu produktu. 

  

Sposób stosowania 

 

BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem wyrób należy 

dokładnie wymieszać. Farbę można aplikować pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Przy zastosowaniu 

natrysku bezpowietrznego należy użyć dyszy o parametrach 0,015”-0,018”. Zaleca się użycie narzędzi 

malarskich ANZA 

Dla pełnego efektu nanieść dwie warstwy, w odstępie kilku godzin. Pracować przy temp. powietrza i 

podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C, unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności 

względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 

godzin. 

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Woda.  Narzędzia czyścić bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed 

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

 

Biały 

 

Stopień połysku 

 

Mat 

 

Wydajność teoretyczna 

 

Do 8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia 

malarskiego. 

 

Termin przydatności 
 

24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. 

 

Opakowania 

 
10 l 

 

Ochrona środowiska 

 
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. 

 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera masa poreakcyjna 5-

chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 1,2-benzoizotiazol-

3(2H)-on (BIT) i 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT). Może powodować wystąpienie reakcji 

alergicznej. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę. Zawiera 

4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT) i butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (IPBC). Wyrób 

zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera masa poreakcyjna 5-

chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) i 1,2-benzoizotiazol-

3(2H)-on (BIT). Nosić rękawice ochronne. 

 

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 i bezpośrednim promieniowaniem 

słonecznym. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. 

 

Parametry techniczne 

 

Spoiwo: dyspersja akrylowa 

Zawartość substancji stałych: około 40% 

Gęstość: ok. 1,35 g/cm3 

Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO. 
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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 odpowiedzialności 

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

zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia. 

 

 

 

 


