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LUSSO STANDARD 

farba dyspersyjna 

OPIS  PRODUKTU: 

 
Wysokoelastyczna farba do malowania powierzchni powlekanych profili dekoracyjnych 
LINTON. Doskonała siła krycia. Półmatowa. Wysoka przepuszczalność pary wodnej. Odporna 
na działanie światła. Zabezpieczona przeciw rozwojowi grzybów.  
 
 

SPOSÓB STOSOWANIA: 

 
Przed użyciem farbę należy wymieszać. Powierzchnia profili musi być sucha i wolna od 
zanieczyszczeń. Farby nie wolno rozcieńczać. Powierzchni listew nie gruntować ! 
Zaleca się 3-krotne malowania powierzchni przy pomocy pędzla.  
Poszczególne warstwy nanosić w odstępach 4 godzin. Prace wykonywać w temperaturze 

podłoża i otoczenia od 10C do 30C na nienasłonecznionej powierzchni, w dni wolne od 
deszczu i mgły. Narzędzia czyścić wodą wodociągową bezpośrednio po zakończeniu robót. 
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PRZECHOWYWANIE: 

 
W oryginalnych opakowaniach produkt zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy od 

daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od 10C do 40C w fabrycznie zamkniętych 
opakowaniach. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem !  
 
 

DANE TECHNICZNE: 

 

 

 Parametr 

Kolor biały 

Opakowanie 3 l, 5 l  wiaderko 

Gęstość, g/cm3 1,51 

Wymagania techniczno-malarskie (brak osadu, 
niejednolitości barwy, rozwarstwienia, zanieczyszczeń 
mechanicznych, nieroztartych części pigmentów i 
napełniaczy) 

zgodny 

Pozostałość na sicie 0,063 mm, % m/m 0,056 ± 0,003 

Zawartość substancji nielotnych, % m/m 61,2 

Odczyn, pH   8,5 

Próba na ściekanie z powierzchni pionowych nie ścieka 

Przyspieszone starzenie farby, % m/m 0,09 

Zdolność do rozcieńczania wodą 1:1, % m/m 0,049 ± 0,003 

Odporność na niskie temperatury (farba nie ulega 
zniszczeniu pod wpływem zamrożenia), odporność na 
szorowanie farby zamrożonej i rozmrożonej, liczba cykli 

nie ulega zniszczeniu 
500 ± 100 

Czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ± 2C i 
wilgotności względnej 65 ± 5%, stopień 5, godzin 

0,7 

Wygląd i barwa powłoki (bez obcych wtrąceń, spękań, 
kraterów, pomarszczeń i śladów po pędzlu) 

zgodna 

Wskaźnik białości powłoki, % 87,3 ± 0,2 

Zażółcenie powłoki - 0,4 
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DANE TECHNICZNE: 

 

 

 Parametr 

Krycie ilościowe, cm3/m2 220 

Krycie jakościowe, stopień II (1,8) 

Przyczepność powłoki (brzegi nacięć bez odprysków 
powłoki) 

zgodna 

Odporność powłoki na szorowanie na mokro, liczba 
posuwów szczotki 

170 ± 10 

Odporność na działanie zmiennych temperatur, liczba 
cykli 

25 

Odporność na reemulgację (powłoka bez zmian) zgodna 

Odporność na alkalia (powłoka bez zmian)  zgodna 

Współczynnik przepuszczalności wody przez powłokę, 
kg/m2 · h0,5 

0,063 

Odporność powłoki na działanie  światła 
- białość 
- zażółcenie 

 
81,9 ± 0,2 
1,2 

Odporność powłoki na działanie podwyższonej 

temperatury 50 ± 2C (powłoka bez zmian) 
zgodna 

Przepuszczalność pary wodnej przez swobodną 
powłokę, g/m2 · 24 h 

21 

Ubytek grubości powłoki po 200 cyklach szorowania, 
µm 

10 

Odporność powłoki na spęcherzenie pod wpływem  
24-godzinnego zanurzenia w wodzie 
- po wyjęciu z wody, zniszczenia jednolite 
- po 2 godzinach suszenia na powietrzu 

 
 
5 (3D) 
brak zmian 

Nasiąkliwość powłoki w czasie 24 godzin, % 5,5 
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NORMY I ATESTY: 

 
Farba dyspersyjna LUSSO STANDARD  przebadana została przez Ośrodek Badawczo  
Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM i spełnia wymagania normy:  
ZN-2012/MPCh-FL-26 „Farby dyspersyjne do malowania sztukaterii powlekanych”.  
 
Atest Spektrochemu nr 116/2012. 

 

 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP: 

 
S2 Chronić przed dziećmi.  
S23 Nie wdychać rozpylonej cieczy.  
S38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki 

ochrony dróg oddechowych.    
S46 W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej - pokazać etykietę i 

opakowanie. 
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