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BECKERS VÄGGFÄRG ELITE  

 

 

Opis produktu  

 

BECKERS VÄGGFÄRG ELITE  jest głęboko matową, antyrefleksyjną farbą ceramiczną do malowania ścian i 

sufitów wewnątrz pomieszczeń dostępną w 20 gotowych kolorach.  

Produkt charakteryzuje się:  

• bardzo dobrą siłą krycia 

• zwiększoną odpornością na zabrudzenia i plamy  

• najwyższą klasą odporności na szorowanie na mokro ( I klasa według PN-EN 13 300)  

• nie wydziela nieprzyjemnego zapachu podczas malowania i schnięcia 

• produkt posiada minimalną zawartość lotnych związków organicznych  (poniżej 5g/l ) 

• łatwo się rozprowadza 

• nie chlapie podczas aplikacji 

 

Przeznaczenie 

 

BECKERS  VÄGGFÄRG ELITE przeznaczona jest do malowania płyt kartonowo - gipsowych, tynków 

gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych, jak również do renowacji starych 

wymalowań. Farba przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, 

biurowych i użyteczności publicznej.  

 

Przygotowanie podłoża 
 

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, mocne i stabilne a temperatura powietrza nie może 

być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C. Wilgotność względna poniżej 80%.  

 

Powierzchnie surowe (niemalowane):  

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

z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby 

gruntującej BECKERS PRIMER, następnie nałożyć dwie warstwy BECKERS VÄGGFÄRG ELITE. 

 

Powierzchnie uprzednio malowane:  

Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić, usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej 

powłoki. Farby klejowe i wapienne dokładnie usunąć. Całość podłoża zagruntować farbą BECKERS 

PRIMER, następnie nałożyć dwie warstwy BECKERS VÄGGFÄRG ELITE. 

 

Sposób stosowania 

 

 

Metody: Pędzel, wałek,  

Rozcieńczenie: W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.  

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 2 warstwy BECKERS VAGGFARG ELITE o wnętrz za pomocą pędzla, 

wałka lub metodą natrysku. Taśmę malarską usuwać na „mokro”.  

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.  

Czas schnięcia: około 1h (+23°C, wilgotność względna powietrza 50%). Między nakładaniem kolejnych 

warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp czasu. 
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Usuwanie zabrudzeń:  Efekt usuwania zabrudzeń zależy od wielu czynników (m.in. rodzaju zabrudzenia, 

temperatury i wilgotności malowanego pomieszczenia oraz podłoża, przygotowania podłoża, czasu 

sezonowania powłoki, itp.), które w sposób zasadniczy mogą wpłynąć na finalny wygląd powłoki. 

Pełne własności odporności na szorowanie tj. 1klasę odporności na szorowanie na mokro wg normy 

PN-EN 13300:2002 powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. W celu uzyskania 

najlepszego efektu, należy zapoznać się z instrukcją usuwania zabrudzeń. 

 

Instrukcja:  

1. Usunąć zabrudzenie do 15 minut od jego pojawienia się na powierzchni.  

2. Ostrożnie usunąć zabrudzenie, delikatnie ścierając go wilgotną ściereczką z powierzchni 

wymalowania, tak aby nie dopuścić do jego wtarcia w strukturę farby.  

3. Użyć czystej, miękkiej ściereczki (najlepiej bawełnianej lub z microfibry). 

4. Zwilżyć ściereczkę ciepłą wodą bez dodatku detergentu.  

5. Zabrudzenia delikatnie przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia. Zaleca się częste płukanie 

ściereczki w czystej wodzie podczas usuwania zabrudzeń.  

6. W przypadku, gdy na powierzchni ciągle widoczne są ślady po zabrudzeniu należy umyć 

powierzchnię ponownie przy użyciu łagodnego detergentu (np. płyn do mycia naczyń) 

i pozostawić do wyschnięcia. Zaleca się częste płukanie ściereczki podczas usuwania 

zabrudzeń.  

7. Usuwać zabrudzenia nie stosując nadmiernej siły. Nie wcierać zabrudzeń.  

Uwaga:  

Nie stosować silnych detergentów.  

Intensywne i wielokrotne zmywanie może doprowadzić do uszkodzenia powłoki farby (np. utrata 

właściwości) i zmiany struktury powłoki farby (np. zmiana stopnia połysku).  

W związku z występowaniem różnych rodzajów zabrudzeń mogą pojawić się zabrudzenia, które 

zpowierzchni farby będzie w całości trudno usunąć. 

Gładkość podłoża ma duży wpływ na usuwanie plam i zabrudzeń, im powierzchnia bardziej 

chropowata, nierówna, tym usuwanie plam i zabrudzeń jest trudniejsze. 

* Odporność na plamy : 

Niezauważalna zmiana ( wynik na poziomie „0”):  

- ketchup 

- musztarda 

- piwo 

- coca-cola 

Minimalnie zauważalna zmiana ( wynik na poziomie „1”): 

- majonez  

- sok Kubuś 

- barszcz czerwony  

- sos sojowy 
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Kolor 

 

20 gotowych kolorów 

 

Stopień połysku 

 

Głęboki mat  

 

Wydajność teoretyczna 

 

Do 16 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia 

malarskiego. 

 

Termin przydatności 
 

36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. 

 

Opakowania 

 
0,05 l (testery kolorów), 2,5 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. 

 

WAŻNE: Po zakończeniu pracy i przed każdą przerwą dokładnie myć ręce. Wyrób zawiera produkt biobójczy 

do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) 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)). Może powodować 

wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne 

kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.  

Stosować rękawice ochronne.  

Karta charakterystyki dostępna na żądanie Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają  

się do użytkowania.  

 

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 

 

Spoiwo: dyspersja akrylowa 

Odporność na szorowanie na mokro: 1 klasa według  PN-EN 13300:2002 

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 5 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 odpowiedzialnośc i 

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

zmian podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia. 

 

Produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz rekomendację Polskiego 

Towarzystwa Alergologicznego. 

 

 

 


