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     Beckers INTERIO PRO antyrefleksyjna farba do sufitów 

Opis produktu  

 

BECKERS INTERIO PRO ANTYREFLEKSYJNA FARBA DO SUFITÓW jest białą, głęboko matową, antyrefleksyjną farbą do malowania 

sufitów wewnątrz pomieszczeń.  

 

Produkt charakteryzuje się:  

• bardzo dobrą siłą krycia 

• właściwościami antyrefleksyjnymi 

• głębokim matowym wykończeniem niezależnie od kąta padania światła 

• neutralnym zapachem podczas malowania i schnięcia 

• łatwo się rozprowadza 

• nie chlapie podczas aplikacji 

 

Przeznaczenie 

 

Farba Beckers INTERIO PRO antyrefleksyjna farba do sufitów przeznaczona jest do dekoracyjno -

ochronnego malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności 

publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia (szpitale, szkoły, przedszkola), 

zakładach  produkcyjnych, także branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)*.  

 

Przygotowanie podłoża 
 

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 30 minut. Zaleca się, 

aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił ok. 3 godziny. 

 

Powierzchnie surowe (niemalowane):  

Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach.  Powierzchnię oczyścić z 

kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą gruntującą Beckers INTERIO PRO farba gruntująca lub  

rozcieńczoną wodą (maksymalnie do 20%) farbą Beckers INTERIO PRO antyrefleksyjna farba do sufitów. 

Nałożyć jedną lub dwie warstwy (w zależności od potrzeby) farby  Beckers INTERIO PRO antyrefleksyjna 

farba do sufitów. 

 

Powierzchnie uprzednio malowane:  

Przed malowaniem powierzchnię należy dokładnie zmyć i odtłuścić. Łuszczące się powłoki usunąć, a 

powierzchnie skredowane odpylić na sucho i zmyć wodą. Błyszczące powierzchnie zmatowić 

średnioziarnistym papierem ściernym. Spłukać dokładnie wodą, wysuszyć. 

 Powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte, aż do odsłonięcia tynku. Nierówności i ubytki 

wygładzić szpachlówką, całą powierzchnię  zagruntować farbą gruntującą Beckers INTERIO PRO farba 

gruntująca lub  rozcieńczoną wodą (maksymalnie do 20%) farbą Beckers INTERIO PRO antyrefleksyjna 

farba do sufitów.  Nałożyć jedną lub dwie warstwy (w zależności od potrzeby) farby  Beckers INTERIO PRO 

antyrefleksyjna farba do sufitów. 

 

Sposób stosowania 

 

Metody aplikacji: Pędzel, wałek, natrysk.  

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

może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.  

Malowanie: Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od 

chłonności podłoża należy nałożyć jedną lub dwie warstwy  Beckers INTERIO PRO antyrefleksyjna farba 

do sufitów.  

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.  

 

Czas schnięcia: W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 30 

minut. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił ok. 3 godziny. 
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     Beckers INTERIO PRO antyrefleksyjna farba do sufitów 

  

 

 

 

 

Kolor 

 

Biały 

 

Stopień połysku 

 

Pełny mat 

 

Wydajność teoretyczna 

 

Do 10 m2/l, przy jednokrotnym malowaniu. Praktyczna wydajność uzależniona jest od: chłonności i 

tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego. 

  

Termin przydatności 
 

24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. 

 

Opakowania 

 
10 l  

 

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. 

 

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i 

środowiska. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Wyrób zawiera 

produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i  i 

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)).Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na 

żądanie. Produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci. Pomieszczenia zamknięte 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. 
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     Beckers INTERIO PRO antyrefleksyjna farba do sufitów 

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. 

 

Parametry techniczne 

 

Spoiwo: Kopolimer etylenu i octanu winylu 

Odporność na szorowanie na mokro: 2 klasa według  PN-EN 13300:2002 

Gęstość ok 1,29 g/cm3 

 

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 15g/l. 

 

 

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.  

 

 

 

 

 

 

 


