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Obszary stosowania 

Do zastosowań wewnętrznych 
i zewnętrznych na elementach ta-
kich, jak okładziny drewniane, 
drewniana konstrukcja murów sza-
chulcowych, domy drewniane, 
gonty, płoty itd. Do rynien cynko-
wych, blach cynkowych i na wiele 
innych podłoży. 
W przypadku stosowania na krze-
słach, ławkach itd. należy następ-
nie nałożyć powłokę ochronną, za-
pobiegającą farbowaniu.  

 
 

Właściwości produktu 

Deckfarbe to ekologiczna, kryjąca 
farba zawierająca światłotrwałe 
pigmenty. Zawiera małą ilość roz-
puszczalnika, jest łatwa 
w stosowaniu i chroni podłoże 
przez wiele lat. Elastyczna powło-

ka nie łuszczy się, jest odporna na 
wpływy atmosferyczne i ma trwały 
kolor. Po wyschnięciu powłoka nie 
ma zapachu, jest hydrofobowa, je-
dwabiście matowa i odporna na 
szorowanie w myśl DIN 53778. 
Sprawdzona wg wymagań normy 

Dane techniczne produktu 

Gęstość:    ok. 1,2 g/cm3 w temp. 20°C 
Lepkość:    Ok. 2000 mPa s w +20°C 
Zapach: łagodny 
Rodzaj opakowania: Pojemniki blaszane 0,75l, 2,5l 

5l, 10 l i 20l 
Kolory: 3600  biały,    3608 tytoniowy,  
 3610 czerwonobrązowy,  3601 jasnoszary, 
 3611 czerwień szwedzka,  3602 ciemnoszary, 
 3612 żółty kukurydziany,  3603 błękit królewski, 
 3614 złocistożółty,   3604 błękit fryzyjski, 
 3615 czarny,    3605 zieleń mchu, 
 3619 kolory niestandardowe 3606 zieleń butel 

3607 orzech,            kowa, 
 
   
   
   
   
   
   
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 3600 

Deckfarbe 
Wodorozcieńczalna, jedwabiście matowa farba 
kryjąca. 
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DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo za-
bawek – migracja określonych 
pierwiastków”. Kolory można ze 
sobą mieszać, powłoka daje się ła-
two pielęgnować. 
Sposób stosowania 

Drewno stosowane na zewnątrz, 
które ma być zabezpieczone przed 
sinizną, zgnilizną i niszczącymi je 
owadami, należy zaimpregnować 
środkiem ochrony drewna. Drewno 
stosowane we wnętrzach można 
malować bez uprzedniego nakła-
dania powłoki ochronnej. Aby za-
pobiec przebarwieniom na skutek 
wymywania wodorozcieńczalnych 
garbników, w przypadku białych 
i jasnych kolorów powierzchnię na-
leży zagruntować, dwukrotnie na-
kładając Isoliergrund. Powierzch-
nia drewna musi być czysta, sucha 
i nośna. Stare i luźne powłoki na-
leży usunąć. Przed użyciem do-
brze wymieszać. Malować szybki-
mi ruchami za pomocą pędzla lub 
wałka. Drugą warstwę nakładać po 
wyschnięciu (po około 2-4 godzi-
nach).  
1. Surowe drewno: 
Powłoka gruntująca:  
Imprägniergrund Plus* lub Holz-
schutz-Grund (wymagane tylko 
w przypadku stosowania drewna 
na zewnątrz).  
Międzywarstwa:  
Deckfarbe, w razie potrzeby roz-
cieńczona dodatkiem do 10% wo-
dy.  
Powłoka końcowa:  
Nierozcieńczona Deckfarbe. Aby 
uniknąć zanieczyszczenia sąsiadu-
jących elementów budowli przez 
garbniki zawarte w drewnie (np. 
wypełnień konstrukcji szachulco-
wej) drewno należy pomalować ze 
wszystkich stron. 
Aby zapobiec przebijaniu garbni-
ków drewna w razie stosowania 
Deckfarbe w kolorze białym lub 
którymś z jasnych odcieni, należy 
dwukrotnie położyć warstwę Iso-
liergrund. 
2. Stare, zwietrzałe podłoża 

drewniane: 
Silnie zwietrzałe powierzchnie na-
leży zeszlifować. Stare i luźne po-
włoki malarskie usunąć. Po-
wierzchnia drewna musi być czy-

sta i sucha. 
Powłoka gruntująca:  
Imprägniergrund Plus* lub 
Holzschutz-Grund* (niezbędne tyl-
ko przy stosowaniu na zewnątrz). 
Jeśli ochrona drewna nie jest ko-
nieczna: Deckfarbe rozcieńczona 
wodą w ilości nie przekraczającej 
25%. 
Międzywarstwa:  
Nierozcieńczona Deckfarbe. 
Powłoka końcowa: 
Aby uniknąć przebijania garbników 
zawartych w drewnie, w razie sto-
sowania białego lub jasnych kolo-
rów Deckfarbe należy uprzednio 
dwukrotnie nałożyć warstwę Iso-
liergrund.   
3. Powłoki renowacyjne: 
Farby dyspersyjne: stare, nieusz-
kodzone powłoki należy oczyścić 
z kurzu i brudu, następnie dwu-
krotnie pokryć nierozcieńczoną 
Deckfarbe. 
Lazury ochronne do drewna:  
Powierzchnię oczyścić z kurzu 
i brudu, następnie dwukrotnie po-
kryć nierozcieńczoną Deckfarbe. 
W razie stosowania białego lub ja-
snych kolorów Deckfarbe należy 
uprzednio dwukrotnie nałożyć war-
stwę Isoliergrund. 
Lakiery:  
Słabo przylegające, stare powłoki 
lakiernicze należy usunąć. Po-
wierzchnia musi być wolna od 
tłuszczu, pyłu i zabrudzeń. Gładkie 
powierzchnie należy przeszlifować, 
następnie nałożyć dwie warstwy 
nierozcieńczonej Deckfarbe. 
Carbolin: Stare, zwietrzałe powłoki 
z carbolinu należy zamalowywać 
wyłącznie ciemnymi kolorami. Wy-
konać malowanie próbne, następ-
nie nałożyć dwie warstwy nieroz-
cieńczonej Aidol Deckfarbe. 
4. Cynk (ocynkowana blacha 

stalowa): 
Powierzchnia musi być czysta, 
wolne od oleju i tłuszczu. Na taką 
powierzchnię nałożyć dwie war-
stwy nierozcieńczonej Deckfarbe. 
5. Podłoża mineralne: 
Podłoża należy przygotować 
zgodnie z wymogami wytycznych 
dla farb dyspersyjnych odpornych 
na szorowanie i wietrzenie (DIN 
53 778). 

Beton licowy, beton pozbawiony 
porów, gazobeton: 
Powierzchnia musi być oczysz-
czona z luźnych lub słabo przyle-
gających części, pyłu, zanieczysz-
czeń i oleju szalunkowego. 
Gruntowanie:  
1-2 warstwy środka Tiefengrund. 
Międzywarstwa: 
1 warstwa Deckfarbe rozcieńczo-
nej 30% dodatkiem wody. 
Powłoka końcowa: 
1-2 warstwy nierozcieńczonej 
Deckfarbe. 
Cement włóknisty: 
Stare powierzchnie betonu włókni-
stego oczyścić z zabrudzeń, glo-
nów i mchów. Podłoże pozostawić 
aż dobrze wyschnie.  
Gruntowanie:  
1-2 warstwy środka Tiefengrund. 
Międzywarstwa:  
Nierozcieńczona Deckfarbe.  
Powłoka końcowa:  
Nierozcieńczona Deckfarbe.  
Tynki zewnętrzne: 
Powietrznie suchy tynk hydraulicz-
ny, tynk cementowo-wapienny i 
cementowy; grupa zapraw Ib, II i 
III.  Pierwsze malowanie starego 
tynku:  
Powłoka gruntująca:  
Nanieść warstwę środka 
Imprägniergrund następnie Deck-
farbe, rozcieńczoną 10% dodat-
kiem wody.  
Powłoka końcowa:  
Nierozcieńczona Deckfarbe. 
Pierwsze malowanie na starym 
tynku: Powierzchnię oczyścić, 
piaszczące tynki przygotować 
uprzednio za pomocą środka Tie-
fengrund.  
Gruntowanie:  
Deckfarbe, rozcieńczona 10% do-
datkiem wody.  
Powłoka końcowa:  
Nierozcieńczona Deckfarbe. 
Powłoka renowacyjna: na starych 
powłokach z farb dyspersyjnych, 
na tynki polimerowe, powłoki z farb 
olejnych i lakierów: przeznaczoną 
do pomalowania powierzchnię na-
leży oczyścić, luźne, nienośne 
części usunąć, naprawić uszko-
dzenia tynku, na kredujących po-
włokach malarskich zastosować 
środek Remmers Tiefengrund. 
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Gruntowanie: 
Deckfarbe, rozcieńczona 10% do-
datkiem wody.  
Powłoka końcowa:  
Nierozcieńczona Deckfarbe. 
Tynki wewnętrzne:  
Tynki gipsowe, tynki z zapraw wa-
piennych, mur licowy 
Gruntowanie: Deckfarbe, rozcień-
czona 10% dodatkiem wody. Po-
włoka końcowa: nierozcieńczona 
Deckfarbe. 
Płyta gipsowo-kartonowa: 
Gruntowanie:  
Remmers Tiefengrund. 
Międzywarstwa: 
nierozcieńczona Deckfarbe.  
Powłoka końcowa:  
nierozcieńczona Deckfarbe. 
Tapeta: 
Raufaza itp.: jedna do dwóch 
warstw nierozcieńczonej Deckfar-
be. Struktura powierzchni zostanie 
równomiernie uwypuklona. 
* Środki biobójcze należy stosować 
z rozwagą. Przed użyciem zawsze 
czytać etykietę i informacje o produk-
cie! 

Wskazówki 

Kolor zgodny z wzornikiem po-
wstaje dopiero podczas schnięcia. 
Powłoka wysycha w ciągu 2 – 4 
godzin. Powłoka twardnieje całko-
wicie po 2 tygodniach. Świeżą po-
włoką należy przez co najmniej 4 
godziny chronić przed deszczem. 
Farby nie należy stosować na po-
wierzchniach zaimpregnowanych 
środkami zawierającymi bor. Aidol 
Deckfarbe nie należy stosować w 
warunkach bezpośredniego nasło-
necznienia i w temperaturach po-
niżej 5°C lub powyżej 30°C. Naru-
szone opakowanie należy dobrze 
zamykać. 
Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel lub wałek. Czyszczenie Na-
rzędzia natychmiast po użyciu do-

kładnie umyć wodą z dodatkiem 
płynu do mycia. Brudną ciecz usu-
nąć zgodnie z przepisami. 
Zużycie / ilość nakładanego ma-
teriału 

Ok. 100 ml/m² na jedną warstwę, 
zależnie od podłoża. 
Schnięcie 

W temperaturze 20°C i wilgotności 
względnej powietrza 65% - 2 do 4 
godzin. Niższe temperatury i wyż-
sza wilgotność względna powietrza 
wydłużają proces schnięcia. 
Rozcieńczanie 

W razie potrzeby rozcieńczać wo-
dą (maks. 30%). 
Składowanie 

W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, w miejscu suchym 
i zabezpieczonym przed mrozem 
produkt można składować co naj-
mniej przez 2 lata. 
Skład chemiczny 

Rodzaj produktu: dyspersja akry-
lowa, dwutlenek tytanu, tlenki że-
laza, kreda, glikole, woda.  
Konserwant: metyloizitiazolinon. 
Zawartość lotnych związków or-
ganicznych (VOC) 

Wartość graniczna wyznaczona 
przez UE dla tego produktu (kat. 
A/d): 130 g/l (2010) Ten produkt 
zawiera 35 g/l. 
Bezpieczeństwo 

Produkt zawiera:  
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 
Mieszaninę złożoną z: 
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolo-3-
onu [nr UE 247-500-7] oraz 2-
metylo-2H-izotiazol-3-on [nr UE 
220-239-6] (3:1). 
Może powodować reakcje aler-
giczne. 
Chronić przed dziećmi. Nie wdy-

chać rozpylonej cieczy. Podczas 
aplikacji natryskowej  używać filtra 
kombinowanego A2/P2. Podczas 
szlifowania używać filtra cząstecz-
kowego P2. Podczas pracy i po jej 
zakończeniu zapewnić odpowied-
nią wentylację. W razie zanie-
czyszczenia oczu lub skóry do-
kładnie spłukać wodą. Podczas 
pracy nie jeść, nie pić i nie palić ty-
toniu. 
Kod produktu: M-LW 01 
Usuwanie 

Nie wprowadzać do kanalizacji, 
wód powierzchniowych i nie zako-
pywać. Płynne resztki produktu 
przekazać do punktu zbiórki sta-
rych lakierów.  
Kod produktu 

M-LW 01 
Oznaczenie 

WGK  1 
ADR:   -/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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