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 ACTIVE  MAT    
      

 

Charakterystyka produktu 

ACTIVE MAT  
 
Głęboko matowa , śnieżnobiała ,wysoce zmywalna, bardzo mocno kryjąca farba do wnętrz w 
jakości PREMIUM.  
  

Zastosowanie produktu Przeznaczona do ekskluzywnego wykończenia wszystkich wnętrz wymagających  najwyższej 

odporności na ścieranie, zmywanie i szorowanie. Ze względu na niezwykłą łatwość użycia farba 

szczególnie nadaje się do stosowania w dużych obiektach, gdzie potrzebne jest osiągnięcie dużej 

wydajności prac. Idealna  do budynków  użyteczności publicznej, biur, korytarzy, klatek 

schodowych, żłobków, przedszkoli, szkół. 

Dzięki antyrefleksyjnej powłoce doskonale maskuje wszelkie nierówności, wybrzuszenia i ślady po 

wałku na ścianie.  

Dzięki wyjątkowej intensywności bieli i doskonałej odporności na zużycie jest idealnym wyborem 

do niedoświetlonych korytarzy, klatek schodowych i  podziemnych garaży 

Odpowiednia głównie do tynków mineralnych, spójnych matowych powłok, płyt gipsowych i tapet 

z włókien szklanych. 

 

 

Właściwości produktu ACTIVE  MAT  posiada następujące cechy: 
– najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie  -  klasa 1 według EN 13 300, 
– super mat  
– śnieżnobiała, nieżółknąca    
– antyrefleksyjna powłoka maskująca niedoskonałości   
– paroprzepuszczalna  

-wysoce odporna na brud, tłuszcz i wodę, 
– bardzo dobrze kryjąca, 
– jednolita, idealnie gładka  
– wodorozcieńczalna, bezpieczna dla środowiska naturalnego, przyjazna dla alergików –

niska zawartość LZO  
– bezzapachowa 
– idealna do pomieszczeń, w których przebywają dzieci  
– z prewencyjną ochroną przeciw pleśniową  
– doskonała  aplikacja,  nie chlapie podczas malowania  
– dostępna w szerokiej gamie kolorów  

 

 DANE TECHNICZNE  
Kolor: Biała, możliwość farbowania  w szerokiej skali odcieni kolorystycznych.  

Skład: dyspersje polimerowe, wypełniacze mineralne, pigmenty barwiące, dodatki, woda. 

Sucha masa: min. 50%. 

Ciężar właściwy: około 1 540 kg / m3. 

Lepkość: 1,500-6,000 mPa.s. 

Przyczepność do podłoża: min. 0,25 MPa - zgodnie z STN 73 2577. 

Równoważna dyfuzyjna grubość: maks. 0,3 m - zgodnie z EN ISO 7783-2. 

Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1 - zgodnie z STN EN 13300. 

Współczynnik kontrastu: klasa 1 (6,5 m2 / l) - zgodnie z EN 13300. 

Połysk: matowa - zgodnie z EN 13300. 

Ziarnistość: drobna (<100 μm) - zgodnie z EN 13300. 

 

Uwaga: Właściwości te odnoszą się do podstawowej białej wersji. 

 

 



APLIKACJA 

Warunki aplikacji Podczas aplikacji i fazy schnięcia nie zaleca się pracy przy 
temperaturach podłoża i powietrza niższych niż +50C oraz 
wyższych niż +30 0C i przy względnej wilgotności powietrza 
ponad 80%. 

Czas schnięcia/warstwa 4 – 6 godz. (200C, 65% względna wilgotność powietrza).  
Niższa temperatura i wyższa względna wilgotność 
wydłużają czas schnięcia.  

Podłoże - wymagania Podłoże musi być suche nośne, mocne, wystarczająco 
dojrzałe - pozbawione wszystkich nieczystości, tłuszczów, 
wykwitów, starych niespójnych powłok i cząstek kurzu. 
Na podkład aplikować odpowiedni typ powłoki gruntującej. 

 
Przygotowanie substancji 

 
Zawartość dokładnie wymieszać mieszadłem na wolnych 
obrotach. W razie potrzeby  rozcieńczyć wodą do 5%  
( max. 1,1 litra na 22 kg wiadro, ewentualnie 0,35 litra na 7 
kg wiadro). 
 
Przy aplikacji tego samego koloru farby pochodzącego z   
dwóch różnych opakowań np.  5 kg i 18 kg  /lub partii na 
jednej  ścianie zalecamy połączyć obie i wymieszać, aby 
zniwelować ewentualne różnice w odcieniu.  

 
Aplikacja substancji 

 
Aplikuje się pędzlem albo wałkiem w 2 warstwach. Powłokę 
można nanosić także natryskiem. Wybór parametrów 
podczas natrysku zależy od indywidualnych potrzeb i 
właściwości pomieszczeń i powinien być poprzedzony 
badaniami technicznymi. 
Podczas renowacji powierzchni, które są w dobrym stanie i 
użyciu podobnych odcieni możliwa aplikacją tylko jednej 
warstwy. 

 
Oczyszczanie narzędzi 

 
Narzędzia pracy umyć od razu po użyciu wodą. 

PAKOWANIE, ZUŻYCIE, 
PRZECHOWYWANIE 
Opakowanie   Opakowania plastikowe  7 kg i 22 kg. 

Wydajność  0,25 – 0,3 kg/m2  (2 warstwy). 

Zużycie może się zmieniać w zależności od  odcienia kolorystycznego, struktury i 
charakteru podłoża. 

Przechowywanie Przechowywać w temperaturze +5 0C do +25 0C.  

Chronić przed mrozem,  promieniami słonecznymi i promieniowaniem cieplnym. 

 Produkt zachowuje swoje właściwości użyteczności w nieotwartym opakowaniu 
podczas 24 miesięcy od daty produkcji. 

 

BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, 
LIKWIDACJA 
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i     przeładunku oraz  likwidacji i ekologii 
znajdą Państwo w aktualnej Karcie Danych Bezpieczeństwa Produktu. 

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne i wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach 
laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazane zgodnie z naszą wiedzą. Nie jesteśmy jednak w stanie monitorować 
warunków, w których produkt jest stosowany oraz przechowywany jak również innych czynników mających wpływ na efekt 
końcowy wykorzystania oraz jego użycie. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody 
spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Jakość produktu potwierdzają 
powyższe normy.  
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.  
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