
Farba silnie kryjąca

Odporna na wpływ czynników atmosferycznych, 
do drewna, rynien dachowych i blach cynkowych

biały 
RAL 9016*  nr art. 3600

jasnoszary 
nr art. 3601

System:  1. Impregnat gruntujący do drewna 2. Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV 3. Farba silnie kryjąca

zieleń mchu 
nr art. 3605

tytoniowy
nr art. 3608

żółty kukurydziany
nr art. 3612

antracytowy
RAL 7016*  nr art. 3624

orzech
nr art. 3607

czerwień szwedzka 
nr art. 3611

ciemnoszary
nr art. 3602

błekit królewski
nr art. 3603

zieleń butelkowa
nr art. 3606

czerwonobrązowy
nr art. 3610

Dostępne są również kolory: złotożółty (nr art. 3614), czarny (nr art. 3615) oraz niestandardowe (nr art. 3619); minimalne zamówienie 5 l. 
* Kolory RAL, wszystkie pozostałe, to kolory firmowe.

56,8237 x 29,8238 mm

177,9101 x 29,8238 mm



Obszary stosowania:
 Do drewna stosowanego we wnętrzach 

i na zewnątrz
 Do elementów drewnianych o ograniczonej 

stabilności wymiarowej, jak np. okiennice, 
profile drewniane, altany ogrodowe

 Do elementów drewnianych niestabilnych 
wymiarowo, jak np. płoty, konstrukcje 
szachulcowe, wiaty samochodowe, 
deskowania

 Jako podkład, międzywarstwa i powłoka 
końcowa

 Do dachowych rynien i blach cynkowych
 Na wiele innych podłoży
 Nie nadaje się do stosowania na świeżo 

zaimpregnowanym drewnie. Należy 
przestrzegać czasów utrwalania.

 Do krzeseł, ławek itp. pod warunkiem 
nałożenia zapobiegającej farbowaniu  
powłoki nawierzchniowej z Lazura 
do architektury ogrodowej [eco] 
nr art. 7670-7680 lub Aqua MSL-45/sm 
nr art. 7130-7140

Właściwości:
 Produkt silnie kryjący
 Mat jedwabisty
 Elastyczny
 Powłoka nie złuszcza się
 Powłoka jest odporna na alkalia, także 

na podłożach mineralnych
 Powłoka jest odporna na wpływ czynników 

atmosferycznych, reguluje wilgotność
 Produkt o niskiej zawartości 

rozpuszczalników, nieuciążliwy 
dla środowiska, o łagodnym zapachu

 Kolory można wzajemnie mieszać
 Nasycone, czyste kolory mają stosunkowo 

niską siłę krycia, co wynika z charakteru 
stosowanych w nich pigmentów. 
Dlatego w przypadku intensywnych kolorów 
zalecamy uprzednie pokrycie przewidzianych 
do malowania miejsc odpowiednio 
dopasowaną kolorową powłoką gruntującą 
(np. Grunt uniwersalny do drewna, metalu 
i PCV nr art. 5420-5422 w odpowiednim 
kolorze)
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 Sposób stosowania:
 Malowanie: pędzel, wałek

Zużycie:
 100 ml/m² na jedną warstwę
 Zużycie zależne od podłoża - patrz Instrukcja 

Techniczna

Dalsze szczegóły na temat stosowania oraz 
informacje dotyczące produktu zawarte są 
w instrukcji technicznej, dostępnej 
na stronie www.remmers.pl

Środki ochrony drewna wymagają zachowania 
zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy 
zawsze zapoznać się z oznakowaniem oraz 
informacją o produkcie.

PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MALOWANIA 
PRODUKT NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.

luty 2022

Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy.
Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna.
Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej. 


