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DS 10 INERTA 50 
6 21.10.2004 FARBA EPOKSYDOWA NAWIERZCHNIOWA 

  
CHARAKTERYSTYKA INERTA 50 jest dw uskładnikow ą farbą i lakierem  epoksydow ym  o 

w ykooczeniu z połyskiem . 
 Posiada atest PZH. 
ZASTOSOWANIE Przeznaczona do stosow ania jako pow łoka naw ierzchniow a w 

chem oodpornym  pow łokow ym  system ie epoksydow ym  K17.  
W ŁAŚCIW OŚCI Pow łoka jest odporna na w odne roztw ory chem ikaliów , oleje, sm ary i 

rozpuszczalniki. Wytrzymuje ogrzewanie suchym powietrzem do temperatury 
150oC. 

 Farba spełnia w arunki szw edzkiej norm y SS 185202. 
  
DANE TECHNICZNE  
  
Proporcja m ieszania składników  Baza (komp. A): 3 części objętościow e  

Utwardzacz (komp. B) INERTA 50 1 częśd objętościow a 
Czas przydatności w yrobu do 
stosowania w temperaturze +23oC  

 
6 godz. 

Całkow ita m asa substancji stałych farba ok. 700 g/l 
Lakier ok. 400 g/l 

Zaw artośd substancji stałych farba 48±2%  obj. 
Lakier 35±2%  obj 

Lotne zw iązki organiczne (VOC) farba ok. 480 g/l 
Lakier ok. 560 g/l  

Zalecana grubośd pow łoki  na sucho na mokro w ydajnośd teoretyczna  
farba  40 µm 83 µm 12.0 m2 /l 
farba  50 µm 104 µm 9.6 m2 /l 
lakier  40 µm 114 µm 8.8 m2 /l 

 Poniew aż w iele param etrów  w łasności farby m oże ulec zm ianie, jeżeli nałoży 
się jej zbyt grubą w arstw ę, w  zw iązku z tym  nie zalecam y, aby produkt był 
aplikow any w  grubości w iększej niż dw ukrotna zalecana grubośd pow łoki. 

Zużycie praktyczne  Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju pow ierzchni, strat w  procesie natrysku 
itp. 

Czas schnięcia w  tem p. 23oC/50% 
w ilgotności w zgl. (grubośd suchej 
pow łoki 40µm) 

 

- pyłosuchośd  (ISO 1517:1973) po 1 godz.  
- suchośd na dotyk (DIN  53150:1995) po 6 godz. 
Odstęp czasu do nałożenia kolejnej 
w arstw y (grubośd suchej pow łoki 
40µm) 

Temp. 
powierz-

chni 

tym  sam ym  m ateriałem  
dla obiektów  eksploatow anych w  

warunkach atmosferycznych 

tym samym 
materiałem  
dla obiektów  
zanurzonych 

 

  min. max.*) min. max.*)  
 +10oC  po 24 godz.  po 3 m-cach po 36 

godz. 
po 7 

dniach 
 

 +23oC po 12 godz. po 3 m-cach po 12 
godz. 

po 7 
dniach 

 

 *) M aksym alny czas do nałożenia kolejnej w arstw y bez konieczności szorstkowania powierzchni. 
Zastosow anie grubszej w arstw y pow łoki i w yższa od zalecanych w ilgotnośd pow ietrza 
m ogą spow olnid proces schnięcia. 

Rozcieoczalnik, zm yw acz  TEKNOSOLV 9506 (Teknoplast Solv) 
W ygląd pow łoki Połysk 
Kolor  Standardow e kolory zgodne z Kartą Kolorów  Przem ysłow ych. Farba jest 

zawarta w systemie kolorowania Teknomix (Teknomix Tinting System). 
  
 
Oznakow anie bezpieczeostw a 

 
Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej 
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Inform acje zaw arte w  arkuszu d an ych opierają się o b ad ania lab orato ryjn e i d ośw iadczenia praktyczn e. S ą to w yłączn ie d an e informacyjne i 
zależą n p. od  koloru  i p ołysku. N ie m ając w pływ u  n a stosow an ie i w arun ki n an oszenia m ożem y brać odp ow ied zialn ość w yłączn ie za jakość 
w yrobu  i g w arantow ać, że odp ow iad a on  n aszym  n orm om . N ie b ierzem y rów n ież od p ow ied zialn ości za straty lu b uszkodzen ia p ow stałe w 
w yn iku n an oszenia w yrob ów  n iezg od nie z zalecenia m i lu b niew łaściw eg o ich u życia. 
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SPOSÓB STOSOW ANIA  

 

Przygotow anie podłoża Usunąd z podłoża w szelkie zanieczyszczenia, które m ogą niekorzystnie w pływ ad na 
proces przygotow ania podłoża i m alow ania. Usunąd rów nież rozpuszczalne w  w odzie 
sole stosując odpow iednie m etody. Pow ierzchnię należy oczyścid zależnie od rodzaju 
podłoża, jak niżej: 

  
Powierzchnie malowane: W szelkie zanieczyszczenia, które m ogą niekorzystnie w pływ ad 
na nakładanie farby (np. tłuszcze i sole), usunąd. Pow ierzchnia m usi byd czysta i sucha. 
Stare, pomalowane powierzchnie, które przekroczyły m aksym alny odstęp czasu do 
nałożenia kolejnej w arstw y należy zszorstkow ad. Uszkodzone fragm enty pom alow anej 
pow ierzchni należy przygotow ad do ponow nego m alow ania zgodnie z w ym aganiam i 
staw ianym i przez rodzaj podłoża i sposób renow acji. 

 Czas i m iejsce przygotow yw ania pow inny byd dobrane tak, ażeby pow ierzchnia przed 
m alow aniem  nie była brudna i w ilgotna. 
 

Przygotowanie wyrobu Przygotow anie m ieszanki: 3 części objętościow e bazy w ym ieszad dokładnie (do dna 
naczynia) z 1 częścią objętościow ą utw ardzacza. Przygotow ad tylko taką ilośd farby, 
którą zużyje się w  czasie krótszym  niż czas przydatności do stosow ania, w ynoszący 6 
godz. w temperaturze +23oC. Niedokładne w ym ieszanie lub niepraw idłow y stosunek 
składników  są przyczyną niepraw idłow ego utw ardzania i pogorszenia się w łasności 
pow łoki.  
 

W arunki podczas nakładania Pow ierzchnia do m alow ania m usi byd sucha. Tem peratura otaczającego pow ietrza, 
m alow anej pow ierzchni i farby pow inna byd w yższa niż +10oC, a w ilgotnośd w zględna 
pow ietrza poniżej 80%  zarów no podczas nakładania jak i w  okresie schnięcia w yrobu. 
Dodatkow o, tem peratura m alow anej pow ierzchni oraz farby m usi byd w yższa niż +3oC 
pow yżej  punktu rosy otaczającego pow ietrza. 
 

Nakładanie 
 
 
 
 
 
Informacje dodatkowe 
 

Farbę przed użyciem  dokładnie w ym ieszad. 
Jeśli jest to konieczne farbę rozcieoczyd rozcieoczalnikiem  TEKNOPLAST 9506 
(Teknoplast Solv). 
Nanosid pędzlem  lub natryskiem  bezpow ietrznym  używ ając dyszy o średnicy 0.011 - 
0.015". 
 
Inform acje dotyczące przechow yw ania um ieszczone są na etykietce tow aru. Farbę 
przechow yw ad w  chłodnym  pom ieszczeniu, dokładnie zam kniętą. Dodatkow e 
inform acje na tem at przygotow ani pow ierzchni m ożna znaleźd w  norm ie ISO  12944-4 
i ISO 8501-2. 
 
 
 

 
 

Praw idłow e przygotow anie podłoża betonow ego przed m alow aniem  farbą epoksydow ą INERTA 50 jest następujące: 
 
Beton musi m ied, co najm niej 4 tygodnie, byd dobrze utw ardzony i w ytrzym ały (w  przypadku posadzek beton powinien 
byd m inim um  klasy B20 lub w yższej w  zależności od przew idyw anych obciążeo i natężenia ruchu). Zaw artośd w ody w  
w arstw ie pow ierzchniow ej betonu nie m oże przekroczyd 4%  w agow o. Pow ierzchnia pow inna byd gładka, pozbaw iona 
w szelkich nierów ności. M leczko cem entow e pow inno byd usunięte z pow ierzchni zatartego betonu poprzez śrutow anie 
lub szlifow anie. Luźne, słabo zw iązane fragm enty podłoża pow inny byd usunięte, cała pow ierzchnia dokładnie odkurzona i 
odpylona za pom ocą odkurzacza lub szczotki. Pow ierzchnia betonu m usi byd sucha i czysta, pozbaw iona jakichkolw iek 
zanieczyszczeo, które m ogą ujem nie w pływ ad na przyczepnośd farby epoksydow ej do podłoża. 

 


