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DS 1247 TEKNOFLOOR AQUA 110F 
14 01.07.2019 Farba i lakier do betonu  
 
CHARAKTERYSTYKA 

 
TEKNOFLOOR AQUA 110F jest wodorozcieńczalną, dwuskładnikową farba 
epoksydową. Daje twardą, elastyczną i odporną na ścieranie powłokę z połyskiem. 
 

ZASTOSOWANIE TEKNOFLOOR AQUA 110F jest stosowany do zabezpieczania posadzek 
betonowych. Może być również stosowany do zabezpieczania ścian w 
pomieszczeniach o dużej wilgotności oraz ścian w przemyśle np. powierzchnie 
wymagające wytrzymałych, szczelnych i łatwych do zmywania powłok. Farbę można 
nakładać również na płytę gipsową, ściany z cegły. Może być stosowany w saunach, 
umywalniach, piwnicach, itp.  
 

DODATKOWE WŁASNOŚCI 
 

TEKNOFLOOR AQUA 110F  wykazuje dobrą odporność na ścieranie, działanie 
wody, benzyny, olejów, smarów, roztworów zasad, zachlapania rozpuszczalnikami 
organicznymi i krótkotrwały kontakt ze słabymi kwasami. Farba nie wpływa na 
zapach i smak artykułów spożywczych. Charakteryzuje się krótkim czasem 
schnięcia, dlatego też zarówno podkład, jak i warstwa nawierzchniowa mogą być 
naniesione w ciągu jednego dnia roboczego.  
 

APROBATY 
 

Produkt posiada aprobatę CE do ochrony konstrukcji betonowych. Dodatkowe 
informacje, patrz strona 3 „OZNAKOWANIE CE”.  
Produkt jest zakwalifikowany do Grupy M1 w Klasyfikacji emisyjności dla materiałów 
powierzchniowych.  
TEKNOFLOOR AQUA 110F został dopuszczony do malowania w pomieszczeniach i 
strefach,  gdzie produkowana i pakowana jest żywność (Smithers Rapra, Certyfikat 
numer: GC0068). 
Przepuszczalność pary wodnej TEKNOFLOOR AQUA 110F farba do betonu 
spełnia wymagania normy EN ISO 7783-1, klasa I, sD < 5 m.  
 

DANE TECHNICZNE  
Proporcja mieszania składników Baza (komp. A):                              1 części obj. 
 Utwardzacz (komp. B): TEKNOFLOOR AQUA HARDENER 110H       1 część obj. 
Czas przydatności wyrobu do 
stosowania w temperaturze +23oC 

 
1,5 godz.  
 

Zawartość substancji stałych ok. 45±2 obj. 
 

Całkowita masa substancji stałych ok. 650 g/l 
 

Lotne związki organiczne (VOC) ok. 20 g/l 
 

Zużycie praktyczne 
 
 

Zależy od chropowatości i nasiąkliwości podłoża. Przy betonie zatartym na gładko 
packami stalowymi a następnie zeszlifowanym zużycie wynosi:  
1- sza warstwa z 30% rozpuszczalnika                           4 - 6 m2/l 
2-ga warstwa nierozcieńczona                                                 7 - 9 m2/l 
 

Czas schnięcia w temp. +23oC/50% 
wilgotności wzgl. 

 

- pyłosuchość (ISO 91117-3:2010) 
- lekki ruch pieszy  
- pełne utwardzenie 

po 1 godz. 
po 4 godz.  
po 7 dniach 
 

Podany czas schnięcia w przypadku gdy temp. wyrobu oraz powierzchni i 
otaczającego powietrza wynosi +23 oC. 

Czas do przemalowania Temp. powierzchni tym samym materiałem 

 min max.* 

 +10oC po 12 godz. po 7 dniach 

 +23oC po 4 godz. po 7 dniach  

 * Maksymalny czas do nałożenia kolejnej warstwy bez konieczności szorstkowania 
powierzchni. 
 
Zastosowanie grubszej warstwy powłoki i wyższa od zalecanych wilgotność 
powietrza mogą spowolnić proces schnięcia. 
 

Rozcieńczalnik Woda  
 

Rozcieńczalnik do mycia Woda i syntetyczny środek myjący 
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Wygląd powłoki 

 
Połysk 

 
Kolory 

 
TEKNOFLOOR AQUA 110F zawarty jest w systemie kolorowania Teknomix.  
Baza 1, 2 i 3 dają kolory z Karty TEKNOFLOOR lub inne. 

  
OZNAKOWANIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

Patrz Karta Charakterystyki  
 

  
SPOSÓB STOSOWANIA  
Przygotowanie podłoża Nowe posadzki betonowe: Beton powinien mieć co najmniej 4 tygodnie i być dobrze 

utwardzony, wilgoć musi być związana, a powierzchnia sucha. Wilgotność względna 
betonu musi być poniżej 97% lub 4% wagowo (by 54 / BLY 12).  
Mleczko cementowe powinno być usunięte z powierzchni zatartego betonu poprzez 
szlifowanie lub trawienie. Szlifowanie jest dobrą metodą na usunięcie mleczka 
cementowego. Stosuje się zazwyczaj na nowo przygotowane posadzki przemysłowe, 
podobnie jak szlifowanie na mokro.  Luźne lub słabo związane fragmenty podłoża 
powinny być usunięte, cała powierzchnia dokładnie odkurzona i odpylona za pomocą 
odkurzacza lub szczotki.  
Trawienie jest metodą używaną tylko dla małych powierzchni gdzie mechaniczne 
przygotowanie powierzchni jest niemożliwe do zastosowania. Trawienie należy 
przeprowadzić stosując firmowy preparat „RENSA ETCHING” rozcieńczony z wodą w 
proporcji 1:1 lub kwasem solnym rozcieńczonym wodą w proporcji 1:4. Zmyć podłogę 
wodą i poczekać do wyschnięcia. 
  
Stary podkład:  Nie pomalowane, zatłuszczone podłoża oczyścić emulsją. Jeśli na 
powierzchni znajduje się mleczko cementowe – usunąć je poprzez szlifowanie lub 
trawienie. Łuszczące się stare powłoki malarskie i pozostałości mleczka 
cementowego usunąć poprzez szlifowanie  diamentową  tarczą.   
 
TEKNOFLOOR AQUA 110F może być nakładany także na powierzchnie pokryte 
innymi farbami, o ile poprzednia powłoka wykazuje dobrą przyczepność do 
podłoża. W przypadku narażenia posadzki na kontakt z wodą, np. w saunie, 
umywalni, należy ją zeszlifować, a następnie umyć i opłukać.  
 

Szpachlowanie  Do szpachlowania i wyrównywania niewielkich powierzchni można używać 
szpachlówkę TEKNOFLOOR HARD PUTTY. Zaszpachlowane miejsca wygładzić 
przez szlifowanie najwcześniej po 8 godz. (przy temp. +23 oC).  
 

Aplikacja  Przygotowanie mieszaniny. Ujednorodnić bazę. Bezpośrednio przed użyciem 1 
część bazy dokładnie wymieszać z 1 częścią utwardzacza. Jeśli mieszaniny jest 
powyżej 1 l, najlepiej użyć do tego wiertarki wolnoobrotowej. Niewłaściwe 
wymieszanie powoduje pogorszenie jakości powłoki. Jednorazowo przygotować 
ilość którą zużyjemy w ciągu 1,5 godz. po tym czasie mieszanina nie nadaje się do 
użytku. 
Farbę nakładać na nowej powierzchni betonowej w dwóch warstwach. Do 
gruntowania należy rozcieńczyć farbę dodając 5-10% wody, do gotowej 
mieszaniny. Dokładnie nakładać farbę po to by uszczelnić powierzchnię. Farba jest 
rozcieńczana wodą, którą należy dodawać do gotowej mieszaniny. Nie wolno 
dodawać rozcieńczalnika do zaprawy! 
Farbę można nakładać przy użyciu pędzla, wałka mohairowego z krótkim włosem 
lub natryskiem bezpowietrznym (śr. dyszy 0.015 - 0.018’’). Zaraz po zakończonej 
pracy umyć narzędzia wodą z detergentem. 
 

Warunki podczas aplikacji Powierzchnia betonu powinna być sucha. W trakcie aplikacji i w czasie schnięcia 
wyrobu temperatura podłoża, otaczającego powietrza i farby powinna wynosić min. 
+10oC a wilgotność względna powinna wynosić poniżej 70%. 
 
Dobra wentylacja przyspiesza wysychanie powłoki. – podczas samej aplikacji oraz 
przynajmniej przez 12 pierwszych godzin schnięcia, wilgotność względna powietrza 
w czasie prowadzenia prac nie powinna przekraczać 70%. 
 
Dodatkowo, temperatura malowanej powierzchni oraz farby musi być wyższa o 3oC 
powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. 
 

INFORMACJE DODATKOWE Informacje dotyczące czasu przechowywania umieszczone są na etykiecie towaru.  
Farbę przechowywać w chłodnym pomieszczeniu i w szczelnym opakowaniu. 
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OZNAKOWANIE CE 

 
 
 
 

 

0809 

 
Teknos Oy 

Takkatie 3, P.O. Box 107 
FI-00371 Helsinki, Finland 

13 
Deklaracja własności użytkowych Nr. 0008 

0809-CPR-1063 
EN 1504-2:2004 

Systemy ochrony powierzchniowej – powłoki 
Odporność fizyczna (5.1) 

 
 

Odporność na ścieranie Wymagania: Ubytek masy mniejszy 
niż 3000 mg 

Absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność wody 

Wymagania: w < 0,1 kg/m2 x √h 

Odporność na uderzenia Klasa I: >4 Nm 

Przyczepność przy odrywaniu Wymagania: system sztywny z 
obciążeniem ruchem 
 ≥ 2,0 (1,5) N/mm2 

 

Niebezpieczne substancje Patrz Karta Charakterystyki  

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji 
jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie 
bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z  powodu 
niewłaściwego ich użycia. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z 
produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na 
stronie: www.teknos.com. 
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