
 
 

SC 00220 
KLONDIKE - EFEKT RDZY 

Dane Techniczne  
 
NAZWA:             KLONDIKE 
RODZAJ:              farba o efekcie antyczno metalicznym 
ZASTOSOWANIE:                       farba na bazie wody do zastosowania wewnętrznego 
CHARAKTERYSTYKA:               waga:            1.020 ± 30gr/LT przy 25°C                                       
     lepkość:  = = =                                                        

  wydajność:     5 - 6 m²/LT (może się różnić w   
zależności od chropowatości, chłonności 
powierzchni i metody aplikacji)                                

efekt estetyczny:            satynowy                                                       
kolorystyka:                    kolory wg katalogu                                           
opakowania:          LT.1 - LT. 2,5  

SCHNIĘCIE:                                 powierzchniowe:           2 godziny przy 20°C   
druga warstwa:         5 - 6 godzin przy 20°C   
końcowe:                        24 godziny przy 20°C 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I  
WYTRZYMAŁOŚĆ:   Nowoczesna powłoka dekoracyjna do użytku wewnętrznego i  
 zewnętrznego, imitująca rdzę z wysoką odpornością na 

zmywanie. W jej charakterystyce dominują kolory matowe z 
uszlachetniającymi metalizującymi barwami złota i srebra. 
Intrygującą cechą tego produktu jest optyczny efekt 
niwelowania nierówności powierzchni ścian. Jej odporność 
na wysokie temperatury pozwala ze skutkiem stosować ją na 
takowe powierzchnie jak np. ściany grzewcze lub kominki. Z 
powodzeniem stosowana na stolarkę i meble nadaje im 
niepowtarzalny koloryt. Idealnie sprawdza się na zewnątrz 
budynków jako element dekoracyjny elewacji. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:  Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 900 musi 
być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i 
zanieczyszczeń. Dodatkowo powinna być zagruntowana i 
przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą 
nawierzchniową -dekoracyjną. Ta czynność pozwoli 
zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 900. 

PRZYGOTOWANIE  
PRODUKTU:    rozcieńczanie:   gotowy do użytku 
APLIKACJA:   sposób:   pędzel+paca 
     liczba warstw:  2 
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ETAPY APLIKACJI: I Etap: Malujemy jednokrotnie szarym podkładem PRIMER 

900 powierzchnie przygotowaną pod dekorację KLONDIKE. 
Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek 
malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Pomalowaną 
powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 6 
h w temperaturze 20 stopni C. 

 II Etap: Przed rozpoczęciem nakładania masy KLONDIKE 
trzeba wymieszać zawartość opakowania. Do aplikacji 
dekoracji KLONDIKE zalecamy pędzel marki VALPAINT 
model PV76. Masę nakładamy metodą krzyżową na 
przemian - ruchy o długości do 15cm, we wszystkich 
kierunkach. 

 III Etap: Po upływie ok. 20 min w temperaturze pokojowej 20 
stopni C, należy użyć pacy ze stali nierdzewnej VALPAINT 
model PV43. Aby wygładzić dekorowaną powierzchnię, 
należy wygładzać ją we wszystkich kierunkach. Dla 
uzyskania bardziej jednolitego efektu można powtórzyć 
ETAP II i III po upływie 6 godzin. 

 Dodatkowe Zabezpieczenie: Jeżeli powierzchnia dekoracji 
KLONDIKE będzie narażona na warunki atmosferyczne bądź 
też będzie użyta w miejscach o dużej intensywności 
zabrudzeń, należy powierzchnie zabezpieczyć bezbarwnym 
matowym lakierem FINISH V 15. Lakier ma za zadanie 
zabezpieczyć powierzchnię dekoracji KLONDIKE przed 
promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi oraz pełni 
dodatkową ochronę przed zabrudzeniami. 

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C  do +30°C. Narzędzia należy  
umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.   
 
Dane Techniczne n° SC00220 wydane przez Dział Kontroli Jakości: 
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