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DS 1702 

WOODEX AQUA SOLID  
5 07.04.2020 Farba do drewna 
 
TYP 

 
Wodorozcieńczalna, akrylowo-alkidowa, farba przeznaczona do użytku 
zewnętrznego.   
 

ZASTOSOWANIE Odpowiednia do odnawiania starych, wyblakłych,  zabejcowanych powierzchni 
drewnianych,  wówczas  gdy wymagany jest równomierny kolor. Można również 
stosować w przypadku nowych powierzchni. drewnianych.  
Nadaje się do stosowania zarówno na drewno świeże jak i impregnowane metodą 
ciśnieniową (ściany, drzwi, framugi okienne, ogrodzenia). Typowe obszary 
zastosowań to: ściany, zewnętrzne panele drewniane, elewacje, ramy okienne itp. 
Do stosowania na kłody, zalecamy transparentne lakierobejce z serii WOODEX. 

  

DANE TECHNICZNE 
 

 

Części stałe  ok. 37 % objętościowych 
 

Lotne związki organiczne (VOC) EU VOC wartości graniczne (kat. A/e): 130 g/l . VOC produktu: max 130 g/l. 
 

Zużycie praktyczne 
 

Drewno piłowane:                        5-8 m2/l 
Drewno heblowane i kłody:          8-10 m2/l 
 

Gęstość 
 

Ok. 1,2 g/l 
 

Szybkość schnięcia w temp. 
+23°C/50% RH 
- do przemalowania  

 
 
po 12 godz. 
Niska temperatura i/lub wilgoć wydłużają czas schnięcia. 

  
Rozcieńczalnik, zmywacz Woda. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka 

myjącego RENSA BRUSH. 
 

Wykończenie 
 

Półmat 

Kolory 
 

Zgodnie z systemem barwienia Teknomix 
 

Odporność na warunki 
atmosferyczne 

Dobra.   

Opakowania 
(dostępność zależy od kraju) 

Baza 1: 0,9 l, 2,7l, 18l 
Baza 3: 0,9 l, 2,7 l, 18l 

OZNAKOWANIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

Patrz Karta Charakterystyki 

http://www.teknos.pl/
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SPOSÓB STOSOWANIA   
Przygotowanie powierzchni. 
Aplikacja podkładu. 

NOWE POWIERZCHNIE DREWNIANE: Przygotować powierzchnię jak najszybciej. 
Należy przynajmniej zaimpregnować i nałożyć podkład. 
 

Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć. Zabrudzone i spleśniałe powierzchnie 
umyć środkiem do czyszczenia elewacji RENSA FACADE. Wetrzeć detergent i 
pozostawić na tak długo jak to możliwe. Jednak powierzchnia nie może wyschnąć. 
Następnie przepłukać powierzchnię czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.  
 

Powierzchnie zagruntować impregnatem z serii WOODEX i pozostawić do wyschnięcia 
na jeden dzień. Aplikować natryskiem lub pędzlem. W przypadku malowania słojów 
drewna aplikować bardzo dokładnie.  
 

Powierzchnie pokryte olejami gruntującymi zagruntować WOODEX AQUA SOLID 
rozcieńczonym 10% objętościowo. Pozostawić do wyschnięcia na około 12 h. Nakładać 
pędzlem. W przypadku aplikacji natryskiem, ostateczną powłokę na mokro również 
przemalować pędzlem. Aby osiągnąć długotrwały efekt - jako grunt należy zastosować 
NORDICA PRIMER. Czas schnięcia wynosi 1 -3  dni w zależności od temperatury i 
wilgotności powietrza. W przypadku malowania słojów drewna aplikować bardzo 
dokładnie.   
 

POWIERZCHNIE UPRZEDNIO MALOWANE LUB STARE POWIERZCHNIE 
DREWNIANE: 
Wymienić lub naprawić uszkodzone elementy drewniane. Usunąć odpadające lub słabo 
przylegające elementy drewna w tym elementy zagruntowane olejem, poszarzałe lub 
spuchnięte powłoki poprzez zdzieranie, przy użyciu szczotek drucianych lub opalarek do 
drewna. Unikać niepotrzebnych uszkodzeń w drewnianych powierzchniach. Przyczepność 
starych, grubych powłok do podłoża może być osłabiona tak bardzo, że farba ta powinna 
być usunięta nawet jeżeli wydaje się być w nienaruszonym stanie.   
 

Umyć pomalowane powierzchnie środkiem RENSA FACADE Wetrzeć detergent i 
pozostawić na tak długo jak to możliwe. Jednak powierzchnia nie może wyschnąć. 
Następnie przepłukać powierzchnię czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 
W trakcie mycia należy unikać niepotrzebnego zawilgocenia drewnianych elementów.  
 

Na niezabezpieczone powierzchnie drewniane nałożyć warstwę impregnatu z serii 
WOODEX. Pozostawić do wyschnięcia na jeden dzień. Następnie zagruntować  
rozcieńczonym 10% obj. podkładem NORDICA PRIMER. Pozostawić do wyschnięcia na 
około 12 h.  
 

Nawierzchnia Przygotować odpowiednią ilość farby. 
Jeżeli to konieczne farbę należy rozcieńczyć 5-15 % obj. wodą.  
Ponieważ rozcieńczanie wydłuża proces schnięcia, dlatego też zaleca się aplikować farbę 
w ciepłych warunkach. Ostatecznie rozcieńczenie wpływa ujemnie na aplikację farby.  
W celu uniknięcia różnicy koloru w trakcie malowania dużych powierzchni, należy używać 
farby z tej samej partii  i odpowiedniej ilości wymieszanej w tym samym naczyniu.   
 

WOODEX AQUA SOLID aplikować pędzlem. W przypadku aplikacji natryskiem, 
ostateczną powłokę na mokro przemalować pędzlem. Do natrysku bezpowietrznego  
zaleca się użycie dyszy o średnicy 0.017 – 0.021”. 
Nanosić farbę na zagruntowane lub uprzednio malowane powłoki w jednej lub dwóch 
warstwach w zależności od chropowatości i koloru podłoża a także od siły krycia. Unikać 
aplikacji grubych powłok na drewnianych balach.  
 

Warunki nakładania 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje dodatkowe 

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.  
Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura 
otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność 
powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%. 
Unikać aplikacji przy silnym nasłonecznieniu. 
Jeżeli temperatura malowanej powierzchni przekroczy + 40°C, właściwości aplikacyjne i 
przyczepność farby mogą się pogorszyć.   
 
Przechowywać w dokładnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym pomieszczeniu. 
 
Nie może zamarzać! 
 

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. 
Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com. 
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