
 

 
                   

KARTA TECHNICZNA 

 

      

 

 

                  PASTELOWA FARBA DO DREWNA 

 

 
 Farba przeznaczona do ochrony i dekoracji mebli oraz wszelkich elementów drewnianych lub 

drewnopochodnych. Do malowania mebli, futryn, elementów drewnianych wewnątrz domu. Nadaje drewnu 

transparentne, satynowe wykończenie. Chroni przed wodą, plamami i wszelkimi zabrudzeniami. Zmywalna. 

Można nakładać na wszelkie rodzaje drewna. Szybko schnie. Produkt ekologiczny, bezpieczny dla 

użytkownika i środowiska. 

    

 
 

Zapach: typowy 

Konsystencja: ciecz 

Kolor/Odcienie: według wybarwienia – 7 kolorów 

Temperatura wrzenia: ponad 100°C 

Rozpuszczalność: rozpuszczalna w wodzie 

Wydajność: 1 l do 12 m² 

Narzędzia do aplikacji: pędzel, wałek 

Czyszczenie narzędzi: woda z dodatkiem detergentu 

Zawartość LZO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użytku – 16,9 g/l. 

Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO  

(Dz. U. 2016, poz. 1353) – 130 g/l. 

 

 

 

 



 

 
                   

 

 
 

1. Stosować na czyste, suche drewno 
2. Dobrze wymieszać przed użyciem  
3. Za pomocą pędzla lub wałka nałożyć pierwszą warstwę farby zgodnie z kierunkiem włókien drewna 
4. Pozostawić do wyschnięcia na około 2 h 
5. Zaleca się przeszlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym (320) lub kostką ścierną i 

odpylenie przed nałożeniem kolejnej warstwy 
6. Nałożyć drugą warstwę farby zgodnie z kierunkiem włókien drewna 
7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na około 24 h 

 

 

 

 
 

1. Drewno surowe- starannie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym lub kostką ścierną i 
odpylić 

2. Drewno lakierowane lub malowane – należy usnąć powłokę za pomocą Środka do usuwania starych 
powłok, następnie przeszlifować i odpylić 

3. Drewno woskowane- usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki Colorit, przeszlifować 
papierem ściernym i odpylić 

4. Aby uzyskać ciemniejszy odcień należy nanieść drugą warstwę  
5. Optymalna temperatura, w której należy nakładać farbę to od +15ºC do +30ºC. Nie nanosić w 

temperaturze poniżej +10ºC 
6. Naniesienie zbyt grubej warstwy spowoduje zanik rysunku słojów drewna i może powodować 

łuszczenie się powłoki 
 

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. 

Wyrób należy stosować zgodnie z opisem podanym na opakowaniu. W przypadku wątpliwości zaleca się 

wykonanie własnej próby. W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z 

tej samej serii produkcyjnej. 

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy 

intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. 

 

OPAKOWANIE 

Puszka: 375 ml - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; 0,75 l (śnieżna biel, szarość poranka)- opakowanie zbiorcze 6 

sztuk, 2,5l (śnieżna biel) - opakowanie zbiorcze 2 sztuki 

 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać zgodnie z przepisami. Produkt wodny, chronić przed zamarzaniem 

 



 

 
                   

 

OKRES PRZYDATNOŚCI 

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu 

 

ATESTY I CERTYFIKATY 

Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/1718/01/2010 

ZN-ITC-16:2010 

 

PRODUCENT  

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80  www.colorit.pl 

 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych 

produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek. 
 

 


