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Zastosowanie 
Wodorozcieńczalna, odporna na ścieranie wysoce paroprzepuszczalna i silnie kryjąca farba przeznaczona 
do malowania ścian, sufitów i innych powierzchni wewnątrz, takich jak: powierzchnie cementowe, 
wapienne, gipsowo-kartonowe, gipsowe, oraz materiały drewnopochodne (płyty OSB, wiórowe, klejone 
itp.). Powłoka nie zawiera szkodliwych dla zdrowia składników, dlatego może być przeznaczona do wnętrz 
o wysokich wymaganiach higienicznych – pokoje dziecięce, szkoły, przedszkola, kuchnie, stołówki, szpitale, 
hotele itp. Powłoka może sporadycznie stykać się z artykułami spożywczymi, ale nie jest do tego 
przeznaczona.  
 
Skład 

Mieszanina wypełniaczy w wodnej dyspersji styrenowo-akrylowej z dodatkami. 
 
Kolor 

Produkowana jest w kolorze białym, który można barwić barwnikami malarskimi. Występuje również w 
wersji baza A i B, które polecane są do barwienia w mieszalnikach barwiących. 
 

Właściwości farby 

zawartość części stałych min 60% 

wygląd  biała, lepka ciecz 

gęstość  1600 kg/m3, (baza B: 1350 kg/m3) 

 
Właściwości powłoki 

równowagowy współczynnik dyfuzji (Sd) wg  EN ISO 7783 < 0,03 m 

współczynnik oporu dyfuzyjnego (µ) wg  EN ISO 7783 
około 74 (przy grubości warstwy 

suchej 0,13 mm) 

gęstość strumienia dyfuzyjnego wg  EN ISO 7783 > 680 g/(m2·d) 

przepuszczalność pary wodnej wg  EN 1062-1 V1 (wysoka) 

wygląd wg  EN 13 300 bardzo matowy 

białość (L*)  95 

ziarnistość wg  EN 13 300 drobna 

przyczepność  wg  ČSN 73 2577 Min 1 MPa 

odporność na szorowanie na mokro wg  EN ISO 11998 Klasa 5 (brak odporności) 

 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże oczyścić, usunąć niespójne, stare powłoki. Nakładać na tynki dopiero po ich całkowitym 
wyschnięciu. Podłoża chłonne jak płyty gipsowo-kartonowe i nowe tynki gipsowe i cementowe przed 
malowaniem należy zagruntować gruntem PENECO lub PENECO NANO. 
Na chłonnych podłożach można nanieść powłokę impregnującą za pomocą rozcieńczenia farby w proporcji 
0,3-0,5 l wody na 1 kg farby. Jeżeli podłoże jest spójne, mało chłonne i niepylące, zastosowanie powłoki 
impregnującej nie jest wymagana. Do zabezpieczenia występujących na malowanych powierzchniach ścian 
i sufitów pozostałości po osadach nikotyny, smoły i dymu można zastosować ECOLOR BLOCK COAT. 
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Aplikacja 
EXIN EKO nanosić w jednej lub dwóch warstwach. Kolejną warstwę nanosić po wyschnięciu poprzedniej. 
Przy temperaturze +200C i wilgotności względnej 65% powłokę można pokrywać kolejną warstwą po 1 
godzinie. Zalecana temperatura powietrza i podłoża do aplikacji wynosi od +50C do +300C. W przypadku 
przygotowania powłoki z zastosowaniem barwników malarskich należy wykonać próbę na powierzchni 
około 1 m. 
 
Sposób nanoszenia 

Wałkiem, pędzlem 
Natryskiem w technologii HVLP, XVLP, Airless: np. za pomocą urządzeń WAGNER 

• dysza HEA PRO Tip 517 (0,43 mm), biały filtr, ciśnienie 90-110 bar. Zalecamy stosowanie 
technologii HEA dla lepszego i wydajniejszego malowania. Mniejsze pylenie i lepsze rozpylanie 
nawet przy mniej rozcieńczonej farbie w porównaniu z klasyczną dyszą airless 

• dysza TradeTip 3, rozmiar 419 (0,48 mm), biały filtr, ciśnienie 150-180 bar, optycznie dobry 
wynik nawet przy 150 bar. Można również wybrać dyszę TradeTip 3, rozmiar 417 (0,43 mm) 

 
Rozcieńczenie 

Farba gotowa do użycia, przeznaczona do malowania głównie wałkiem. W razie potrzeby można 
rozcieńczyć wodą do 10%. Dla zachowania odporności powłoki na ścieranie zaleca się użycie do 
rozcieńczenia gruntu PENECO do 10%. W przypadku barwienia nie rozcieńczać farby do ostatniej warstwy. 
 
Wydajność 

Do 18 m2/l w jednej warstwie 
 
Utrzymanie 

Wszystkie narzędzia po skończeniu pracy umyć wodą. 
 
Transport i składowanie 

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od żywności, napojów i paszy, w 
temperaturze od + 50C do + 250C. Transportować tylko w temperaturach od + 50C do + 350C. Termin 
ważności: do daty wskazanej na opakowaniu z zastrzeżeniem warunków przechowywania. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas aplikacji natryskiem zapewnić wentylację, nie wdychać oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą, 
używać środków ochrony osobistej (okulary, odzież robocza, rękawice gumowe). Podczas pracy nie jeść, 
nie pić i nie palić, przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Woda musi być dostępna w 
miejscach, w których produkt jest używany (płukanie oczu, mycie skóry). 
 

Pierwsza pomoc 
Wdychanie: Przenieść na świeże powietrze. Zapewnić spokój, ciepło, zasięgnąć porady lekarza. Przy 
połknięciu: Wypłukać usta wodą pitną, wypić około 0,5 l zimnej wody. Nie wywoływać wymiotów. W 
przypadku samoistnych wymiotów upewnić się, że nie doszło do zachłyśnięcia. Przy kontakcie ze skórą: 
Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę umyć mydłem i wodą i zastosować krem regeneracyjny. Kontakt z 
oczami: Jeżeli poszkodowany ma soczewki kontaktowe, należy je zdjąć z oczu, natychmiast spłukać 
strumieniem wody min. 10 minut z otwartymi powiekami. W przypadku wątpliwości lub uporczywych 
objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 

Ostrzeżenie 

Produkt nie może zamarznąć! Produkt zawiera środki konserwujące (mieszanina reakcyjna 5-chloro-2-
metyloizotiazol-3(2H)-on i 2-metyloizotiazol-3(2H)-on (3:1)). EUH208 Zawiera mieszaninę reakcyjną 5-
chloro-2-metyloizotiazol-3(2H)-on (WE:247-500-7) i 2-metyloizotiazol-3(2H)-on (WE:220-239-6) (3:1). 
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Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 
Wartość dopuszczalna LZO (kategoria A/a): wartość maksymalna 30g/l. Maksymalna zawartość LZO 
produktu gotowego do użytku: 13,6 g/l. Opakowanie oraz resztki produktu utylizować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez 
produkt podczas jego niewłaściwego użycia i stosowania.  
 

Opakowanie 

4; 7,5; 15; 30 i 45 kg 
 
Producent       Dystrybutor w Polsce 

STACHEMA CZ s.r.o.      STACHEMA Polska sp. z o.o. 
Divize Povrchové úpravy     Ul. Żwirki i Wigury 49 
tel.: + 420 312 500 062-5     21-040 Świdnik 
slany@stachema.cz      stachema@stachema.pl  
www.stachema.cz      www.stachema.pl   
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