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Bielanit PRO                 KARTA TECHNICZNA 1/1 
Akrylowa farba emulsyjna o podwyższonej sile krycia 
 
Przeznaczenie: 
BIELANIT PRO-to nowoczesna wodorozcieńczalna farba akrylowa o podwyższonej zdolności krycia, do 
profesjonalnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i obiektów użyteczności 
publicznej. Może być nakładana na: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, 
silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, płyty gipsowo-kartonowe, tapety papierowe. 
 
Przygotowanie powierzchni i stosowanie: 
Podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, odtłuszczone i odpylone. świeże tynki należy 
malować po upływie 3-4 tygodni od nałożenia. Stare powłoki farb klejowych, wapiennych oraz źle 
przylegające powłoki farb emulsyjnych należy usunąć, a podłoże zmyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. 
Podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane zaleca się zagruntować preparatem Biel-Grunt lub 
Grunder. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiem w 
temperaturze powyżej +5°C. Podczas i po zakończeniu malowania wietrzyć pomieszczenia do zaniku 
zapachu. Narzędzia myć woda. 
 
Uwagi: Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed 
dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć duża ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarska. 
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. 
 

 Dostępne kolory: biały, 
 Malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem, 
 Stosować i przechowywać w temp.: +5÷30°C 
 Czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godzin, 
 Zalecana ilość warstw:1-2,-wydajnosc: 8-10 m2/litr, 
 Gęstość wg PN-82/C-81551: 1,6 g/cm3, 
 Farba rodzaj T (odporna na tarcie na sucho), 
 Wartość pH : 8÷9, 
 Limit zawartości LZO (kat. A/a FW): 30 g/l, produkt zawiera: poniżej 30 g/l, 
 Mycie narzędzi i rozcieńczanie - woda. 

 
Umożliwia „oddychanie” ścian. 
 
Posiada Atesty Higieniczne PZH. 
Termin przydatności do użycia :18 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na wieczku. 
Opakowania: 10 l. 
 
 
 
 
Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej 
czas schnięcia i czas do nałożenia kolejnej warstwy dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe 
temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie należy aplikować produktów w niższych lub wyższych 
temperaturach niż dopuszczalne! 

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania. 

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma 
TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą 
wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. 


