Przewodnik
Crown Trade
Pełna lista produktów dostępnych w
systemie mieszalnikowym

It’s not just paint.

®

WITAMY!
Stworzona przez Crown Paints, jednego z największych brytyjskich producentów farb, marka Crown
Trade jest jedną z najczęściej używanych profesjonalnych marek farb w Wielkiej Brytanii. Ten praktyczny przewodnik pokazuje, że Crown Trade posiada
wszelkie produkty i systemy potrzebne do uzyskania
prawdziwie profesjonalnych rezultatów.
W środku znajdziesz najważniejsze informacje o
asortymencie Crown Trade (farbach z mieszalnika),
pogrupowanym w pięć sekcji: produkty podstawowe, podkłady i dodatki, produkty specjalistyczne, produkty do metalu, produkty zmniejszające
palność. W osobnym dziale zawarty jest również
użyteczny przewodnik opisujący problemy, na które
mogą Państwo natrafić i sposoby jak je rozwiązać.
Aby uzyskać więcej informacji lub aby znaleźć
najbliższego dystrybutora Crown Trade skontaktuj
się z dystrybutorem farb Crown w Polsce:
Eksim Sp. z o.o.
81 536 02 32
info@eksim.pl
www.farbycrown.eu

It’s not just paint.
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

PRODUKTY
SPECJALISTYCZNE
Grupa wyrobów specjalistycznych zawiera m. in.:
ekstremalnie szorowalne emulsje, asortyment wyrobów
tzw. higienicznych, produkty do stosowania na zewnątrz
i farby do podłóg.
42
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

CLEAN EXTREME
SCRUBBABLE MATT

WODOROZCIEŃCZALNA
Farba na bazie wody wyjątkowo wytrzymała w eksploatacji,
szorowalna, zapewnia w pełni matowe wykończenie, trwała.
Możliwość zmywania, szorowania i wielokrotnego
czyszczenia. Farba posiada doskonałą odporność na
zabrudzenia i plamy.
Idealna do stosowania w
pomieszczeniach o dużym
natężeniu ruchu
Możliwość mycia i szorowania
pomalowanych powierzchni
redukuje potrzebę kosztownych
remontów
Super szorowalna
Klasa 1 ścieralności wg ISO
11998
Klasa 1 ścieralności wg PN-EN
13300 z ubytkiem 1 µm
SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 14m²/litr
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
10L, 5L, 2.5L
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

CLEAN EXTREME DURABLE
ACRYLIC EGGSHELL
WODOROZCIEŃCZALNA

Ekstremalnie trwała akrylowa farba na bazie wody. Odporna
na wielokrotne czyszczenie, zabrudzenia, zmywanie
i szorowanie. Stosowana najczęściej w kuchniach, łazienkach,
przedszkolach i pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.
Doskonała odporność na zabrudzenia i plamy.
Idealna do miejsc o dużym
natężeniu ruchu
Pozwala na wielokrotne
mycie ściany
Idealna do stosowania w
miejscach narażonych na
kondensację pary wodnej
Klasa 1 ścieralności wg ISO
11998
Klasa 1 ścieralności wg PN-EN
13300 z ubytkiem poniżej 1 µm
SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 14m²/litr
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

STERACRYL MOULD
INHIBITING MATT

WODOROZCIEŃCZALNA
Farba na bazie wody, dająca matowe wykończenie, do
stosowania wewnątrz. Zawiera fungicyd w celu ochrony
powierzchni przed rozwojem pleśni i narośli na powierzchni
farby.

Nadaje się do zastosowań
wewnętrznych - w pomieszczeniach
narażonych na rozwój pleśni

Bardzo trwałe matowe, zmywalne
wykończenie
Idealna do obiektów służby
zdrowia i branży spożywczej

SPOSÓB APLIKACJI
(Może być wymagane rozwodnienie)

WYDAJNOŚĆ
Do 14m2/litr
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

STERACRYL MOULD INHIBITING
DURABLE ACRYLIC EGGSHELL
WODOROZCIEŃCZALNA

Pólpołyskowa farba akrylowa na bazie wody,
do
stosowania na ścianach wewnętrznych, metalu i drewnie.
Trwała akrylowa powłoka zawiera fungicyd do ochrony
powierzchni przed rozwojem pleśni i narośli. Efekt
dekoracyjny tzw "skorupki jajka".
Do wewnętrznych powierzchni
ścian, drewna i metalu, które mogą
być zaatakowane przez pleśnie
Bardzo trwała i ścieralna
Idealna do obiektów służby
zdrowia, branży spożywczej,
kuchni i łazienek

SPOSÓB APLIKACJI
(Może być wymagane rozwodnienie)

WYDAJNOŚĆ
Do 14m2/litr
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

STERACRYL ANTI BACTERIAL
SCRUBBABLE MATT
WODOROZCIEŃCZALNA

Matowa farba antybakteryjna na bazie wody. Nadaje się
do wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów. Bardzo
trwała i odporna na ścieranie. Gwarantuje antybakteryjne
wykończenie, wyprodukowana w technologii jonów srebra
SteriTouch®.
Anty-bakteryjna
technologia jonów srebra
SteriTouch®
Doskonała odporność na
plamy, zmywanie i
szorowanie
Klasa 1 ścieralności wg
ISO 11998
Klasa 1 ścieralności wg PN-EN
13300 z ubytkiem do 5 µm

SPOSÓB APLIKACJI
(Może być wymagane rozwodnienie)

WYDAJNOŚĆ
Do 14m2/litr
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

STERACRYL ANTI BACTERIAL
DURABLE ACRYLIC EGGSHELL
WODOROZCIEŃCZALNA

Trwała akrylowa powłoka. Do ścian wewnętrznych, sufitów i
wykończeń, gdzie wymagana jest antybakteryjna powłoka
o niskim poziomie zapachu. Farba w technologii SteriTouch®
(jonów srebra). Bardzo trwała, zmywalna, o satynowym
połysku. Idealna do stosowania w pomieszczeniach o dużym
natężeniu ruchu.
Anty-bakteryjna
technologia jonów srebra
SteriTouch®
Do wewnętrznych ścian,
drewna i metalu
Doskonała odporność
na plamy, zmywanie i
szorowanie

SPOSÓB APLIKACJI
(Może być wymagane rozwodnienie)

WYDAJNOŚĆ
Do 14m2/litr
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

STRONGHOLD TEXTURED
MASONRY PAINT
WODOROZCIEŃCZALNA

Wysokiej jakości farba bazowa do ochronnego i dekoracyjnego
malowania ścian zewnętrznych. Nadaje ścianom efekt drobnej,
delikatnej struktury.

Pomaga maskować
włoskowate pęknięcia
15-letnia sprawdzona
trwałość
Zawiera składniki
zapewniające maksymalną
ochronę przed warunkami
atmosferycznymi

SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 6-8m2/litr gładkie powierzchnie, 3-4m2/litr chropowate powierzchnie
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 1-2h Kolejna warstwa po: 6h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Kolory z mieszalnika
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

STRONGHOLD SMOOTH
MASONRY PAINT
WODOROZCIEŃCZALNA

Gładka, daje ochronne i dekoracyjne wykończenie powierzchni.
Do stosowania na większości powierzchni zewnętrznych
murów i płyt budowlanych. Nadaje ścianom efekt w gładkiego
wykończenia.
Odporna na brud
10-letnia sprawdzona
trwałość
Posiada certyfikat dla
odporności na utlenianie
Doskonała odporność na
warunki atmosferyczne

SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 1 6m2/litr gładkie powierzchnie, 4-6 m2/litr chropowate powierzchnie
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 1-2h Kolejna warstwa po: 4-6h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Kolory z mieszalnika
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
10L, 5L

49

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

STRONGHOLD EXTERIOR
PRIMER UNDERCOAT
ROZPUSZCZALNIKOWA

Farba podkładowa zewnętrzna na bazie rozpuszczalnika.
Opracowana specjalnie do stosowania z farbą
nawierzchniową Stronghold Exterior Gloss. Przeznaczona
do trwałej ochrony drewna na zewnątrz.
Zapewnia elastyczną powłokę
Uszczelnia powierzchnię drewna
Idealna
jako
podkład
na
zagruntowane i niezagruntowane
powierzchnie drewna
Idealna jako podkład na
prawidłowo zabezpieczony
metal

SPOSÓB APLIKACJI

WYDAJNOŚĆ
Do 15m2/litr
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 4-6 h Kolejna warstwa: po 16-24h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Biały i ciemny szary
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
2.5L
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

STRONGHOLD EXTERIOR
GLOSS
ROZPUSZCZALNIKOWA

Farba należąca do wysokowydajnego, elastycznego
połyskowego systemu składającego się z najwyższej jakości
podkładu oraz trwałej powłoki wierzchniej o wysokim
połysku. Długotrwała ochrona drewna na zewnątrz.

Przetestowana trwałość
minimum 6 lat
Elastyczne wykończenie do
drewna na zewnątrz
Można nakładać na
prawidłowo przygotowany,
zaimpregnowany i pokryty
podkładem metal

SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 12-15m2/litr
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 4-6h Kolejna warstwa po: 16h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Beetle Green, Czarny, Magnolia, Oxford Blue, Royal Maroon, Signal Red, i Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
2.5L
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

FAST DRYING CONCRETE
FLOOR PAINT
ROZPUSZCZALNIKOWA

Szybkoschnąca farba do betonowych posadzek wewnętrznych
na bazie rozpuszczalnikowej. Do wewnętrznych posadzek
betonowych w magazynach, sklepach i salonach.

Wytrzymałe wykończenie
Druga warstwa już po 6
godzinach
Pozwala na
przeprowadzenie prac
malarskich w 1 dzień
Ekonomiczna
Do wewnątrz

SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 15m2/litr
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 3h Kolejna warstwa po: 6h (zadbaj o dobry przewiew i ciepłe warunki)
GAMA KOLORYSTYCZNA
Kolory z mieszalnika
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

EPIMAC AND EPIMAC ANTI-SLIP
FLOOR COATING
ROZPUSZCZALNIKOWA

Epoksydowa powłoka na podłogi o wyjątkowej
przyczepności. Na bazie rozpuszczalnika do stosowania na
podłogi wewnętrzne. Idealna do stosowania w garażach,
warsztatach samochodowych itp.

Bardzo Trwała
Satynowy, nierefleksyjny połysk
Odporna na ścieranie
Odporna na wycieki ropy,
benzyny i detergentu
Dostępna opcja antypoślizgowa
Gotowa do użycia

SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 15m2/litr
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 4h Kolejna warstwa po: 16h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Mid Grey*, Tile Red*, Green, Ciemno Szary, Bezbarwny *także anty-poślizgowe

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

ALUMINIUM PAINT

ROZPUSZCZALNIKOWA
Farba do aluminium na bazie rozpuszczalnika. Do użytku
wewnątrz i na zewnątrz, gdzie wymagana jest trwałość i
metaliczny efekt wykończenia. Nadaje się także do
malowania instalacji grzewczych.

Bardzo dobre krycie
Do wewnątrz i na zewnątrz
Trwałe wykończenie - efekt
metaliczny
Odpowiednia dla
temperatur do 250 oC

SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 15m²/litr
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 4-6h Kolejna warstwa po: 16h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Aluminium
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L, 1L
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
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DO METALU

DO METALU
Kolekcja powłok ochronnych o wysokiej
wydajności. Przygotowane specjalnie do
zastosowania na stali konstrukcyjnej,
metalowych pokryciach budynków i
dachów i innych okładzinach zewnętrznych
i wewnętrznych wykonanych z metalu.
58
59
Podkłady do metalu
Fast Drying Cladding Finish - wodna do metalu

60

High Build Micaceous Iron Oxide - rozpuszczalnikowa antykorozyjna

61

Produkty ochronne High Performance Gloss - rozpuszczalnikowa do metalu
62
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DO METALU

T-WASH

NA BAZIE WODY
Substancja na bazie wody, przeznaczona do mycia
i trawienia powierzchni ocynkowanych. Tworzy reakcję
chemiczną z powierzchnią ocynkowaną i zabarwia ją na
kolor czarny. Uzyskanie koloru czarnego oznacza, że
powierzchnia została odtłuszczona oraz wytrawiona i jest
gotowa do gruntowania.
Myje i trawi powierzchnie
Zabarwia powierzchnię na
kolor czarny
Gwarantuje, że
powierzchnia została
odtłuszczona i wytrawiona

SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 15-20m²/litr
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 2h Powierzchnie muszą być zagruntowane w ciągu 48 godzin
GAMA KOLORYSTYCZNA
Bezbarwny
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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DO METALU

HIGH BUILD RUST INHIBITING
METAL PRIMER/UNDERCOAT
ROZPUSZCZALNIKOWA

Farba podkładowa ochronna do metalu- szybkoschnąca.
Na bazie rozpuszczalnika, na zewnątrz. Stosuje się do
malowania metali żelaznych i nieżelaznych, zapewnia
doskonałe podłoże dla ochrony wewnętrznych i
zewnętrznych powierzchni, a zwłaszcza konstrukcji
stalowych.
Miejscowy podkład dla farby
Crown Trade Fast Drying
Cladding (s.60)
Doskonała przyczepność
Zmniejsza ryzyko korozji
Stosowana jako część systemu
połyskowego High Performance
Gloss gwarantuje 15-letnie
zabezpieczenie powierzchni
SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 7m²/litr gadkie powierzchnie
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 3h Kolejna warstwa po: 6h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Salmon Pink (łososiowy)
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
2.5L
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DO METALU

FAST DRYING CLADDING FINISH
WODOROZCIEŃCZALNA

System powłok o wysokiej wydajności specjalnie do
remontu poprzednio malowanej, zniszczonej lub pokrytej
patyną metalowej elewacji. Pozwala na przywrócenie jej do
stanu idealnego. Jest przyjemna w użyciu i szybkoschnąca,
co umożliwia sprawne i łatwe odnowienie starej elewacji.

System jednoskładnikowy
Długotrwałe zabezpieczenie
- do 8 lat
Ochrona antygrzybiczna
Satynowe wykończenie
Łatwa w użyciu - nie wymaga
specjalistycznych narzędzi
malarskich

SPOSÓB APLIKACJI
(dobrej jakości, średnie włosie)

WYDAJNOŚĆ
Do 15m²/litr gładkie powierzchnie
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 1-2h Kolejna warstwa po: 4-6h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Czarny, Biały i wybrane kolory z mieszalnika
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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DO METALU

HIGH BUILD MICACEOUS
IRON OXIDE
ROZPUSZCZALNIKOWA

Produkt na bazie rozpuszczalnika służy jako podkład do ochronnych
powłok antykorozyjnych np. na schodach pożarowych, balustradach
czy bramach. Może on być również stosowany jako powłoka
wierzchnia gdy wymagana jest warstwa ochronna, a estetyka nie jest
priorytetem.

Chroni przed korozją
Doskonałe zabezpieczenie jako
warstwa podkładowa
Może służyć jako warstwa
wierzchnia jeżeli nie jest
wymagany efekt dekoracyjny
Użycie pełnego systemu
zabezpiecza powierzchnię
na 15 lat

SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 8m2/litr gładkie powierzchnie
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 4h Kolejna warstwa: po 1 6h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Szary
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
2.5L
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DO METALU

HIGH PERFORMANCE
GLOSS FOR METAL
ROZPUSZCZALNIKOWA

Wysoko wydajna farba, która zapewnia długotrwałe dekoracyjne
wykończenie zewnętrznych elementów metalowych, szczególnie
stalowych takich jak schody, balustrady, bramy i okiennice. Zawiera
stabilizatory chroniące powierzchnię m. in. żywicę. Używana w celu
renowacji odbarwień spowodowanych przez promieniowanie UV.
Zapewnia wysoki połysk i ma doskonałą przyczepność do podłoża.

System gwarantuje
zabezpieczenie na
10-15 lat
Doskonała odporność na
promienie UV
Wykończenie o wysokim
połysku

SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 1 2-15m2/litr gładkie powierzchnie. Uważać żeby nie użyć za dużo farby
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 4-6h Kolejna warstwa: 16-24h (upewnij się że poprzednia warstwa wyschła w 100%)
GAMA KOLORYSTYCZNA
Czarny i wybrane kolory z mieszalnika
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
2.5L
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ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ
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ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

ZMNIEJSZAJĄCE
PALNOŚĆ
CROWN TRADE TIMONOX to systemy
oferujące przyjazne rozwiązania malarskie
zmniejszające palność, które mogą pomóc
przedłużyć cenny czas dla ewakuacji w czasie
pożaru i uratować życie wielu ludzi.

65

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX BONDING PRIMER
NA BAZIE WODY

Timonox Bonding Primer to farba podkładowa na bazie wody.
Stanowi idealną podstawę dla systemów powłokowych
Timonox. Znakomita przyczepność zarówno do nowych jak
i starych powierzchni np. gipsu, cementu, betonu, starego
lakieru i farb, na powierzchnie z plamami.

Doskonała przyczepność
Pokrywa trwałe plamy i blokuje
ich przenikanie na powierzchnię
farby
Stanowi doskonały podkład
dla systemów powłokowych
Timonox

SPOSÓB APLIKACJI
(bezpowietrzny)

WYDAJNOŚĆ
Do 12m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 15h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Biały
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX INTUMESCENT
BASECOAT
NA BAZIE WODY

Pęczniejący podkład na bazie wody mający na celu wytworzenie
gęstej, zwęglonej warstwy izolacyjnej podczas pożaru. Ochrania
palne podłoże znajdujące się pod podkładem zwiększając jego
ognioodporność. W celu uzsykania trwałej powłoki należy
wykończyć odpowiednią farbą nawierzchniową z serii
Timonox.

Może być wykorzystany jako
część systemu modernizacji
istniejących powłok do klasy "0"
Do pokrycia farbą nawierzchniową,
ponieważ samodzielnie nie
zapewnia trwałego dekoracyjnego
wykończenia
Łatwy w użyciu
Bez rozpuszczalników

SPOSÓB APLIKACJI
(Bezpowietrzny)

WYDAJNOŚĆ
Do 5m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4-6h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Biały
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX ACRYLIC UNDERCOAT
NA BAZIE WODY

Podkład akrylowy, na bazie wody, przeznaczony do współpracy
z farbą nawierzchniową dekoracyjną Timonox Acrylic Satin.
System służy do uzyskania dekoracyjnej powłoki zmniejszającej
palność ścian i stolarki. Stosuje się na surowych podłożach
palnych.

System hamuje rozprzestrzenianie
się płomienia podczas pożaru
Idealny do stosowania
w miejscach publicznych
Do stosowania na drewnie
i ścianach razem z nawierzchniową
powłoką Timonox Acrylic Satin

SPOSÓB APLIKACJI
(Bezpowietrzny)

WYDAJNOŚĆ
Do 14m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Biały
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
2.5L

68

www.farbycrown.eu

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX ACRYLIC SATIN
WODOROZCIEŃCZALNA

Pół-połyskowa farba opracowana do współpracy z podkładem
Timonox Acrylic Undercoat. System dekoracyjny do
zabezpieczania stolarki i ścian, zmniejszający ich palność.
Do stosowania bezpośrednio na palnych i niepalnych
powierzchniach oraz uprzednio pomalowanych powierzchniach
niepalnych.

Hamuje rozprzestrzenianie się
płomienia podczas pożaru
Bardzo trwała powłoka
dekoracyjna
Idealna do stolarki i ścian
w obiektach użyteczności
publicznej

SPOSÓB APLIKACJI
(Bezpowietrzny)

WYDAJNOŚĆ
Do 12m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Patrz wachlarz Crown Trade
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
2.5L
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ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX SCRUBBABLE MATT
WODOROZCIEŃCZALNA

Wyjątkowej jakości matowa farba, która służy do
malowania wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów,
gdzie wymagana jest trwała powłoka, odporna na
szorowanie, o zmniejszonej palności i matowym
wykończeniu.

Bardzo wytrzymała
Użyta systemowo zapewnia
ogniową klasę "0"
Doskonała odporność na plamy,
zmywanie i szorowanie
Klasa 1 ścieralności wg ISO 11998
Klasa 1 ścieralności wg PN-EN
13300 z ubytkiem do 5 µm

SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 14m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Kolory z mieszalnika
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L

70

www.farbycrown.eu

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX ACRYLIC EGGSHELL
WODOROZCIEŃCZALNA

Połyskowa, dekoracyjna farba zmniejszająca palność na
ścianach i sufitach. Specjalnie opracowana do stosowania na
nowych i uprzednio malowanych powierzchniach niepalnych.

Hamuje rozprzestrzenianie się
płomienia podczas pożaru
Idealna do stosowania w
miejscach publicznych
Zmywalna
Może być wykorzystana jako
część systemu modernizacji
istniejących powłok do
ogniowej klasy "0"

SPOSÓB APLIKACJI
(Bezpowietrzny)

WYDAJNOŚĆ
Do 14m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Kolory z mieszalnika
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX VINYL SILK
WODOROZCIEŃCZALNA

Połyskowa, ognioochronna farba tworząca powłokę
zmniejszającą palność na ścianach i sufitach. Specjalnie
opracowana do stosowania na nowych powierzchniach
niepalnych i uprzednio malowanych niepalnych
powierzchniach.

Hamuje rozprzestrzenianie się
płomienia w czasie pożaru
Idealna do stosowania w
miejscach publicznych
Zmywalne wykończenie

SPOSÓB APLIKACJI
(Bezpowietrzny)

WYDAJNOŚĆ
Do 14m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa: 4h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Kolory z mieszalnika
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX VINYL MATT
WODOROZCIEŃCZALNA

Matowa farba dekoracyjna tworząca powłokę
zmniejszającą palność na ścianach i sufitach. Specjalnie
opracowana do stosowania na nowych i uprzednio
malowanych powierzchniach niepalnych.

Hamuje rozprzestrzenianie się
płomienia podczas pożaru
Idealna do stosowania w
miejscach publicznych
Może być wykorzystana jako
część systemu modernizacji
istniejących powłok do
ogniowej klasy "0"

SPOSÓB APLIKACJI
(Bezpowietrzny)

WYDAJNOŚĆ
Do 14m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Kolory z mieszalnika
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX CLEAR TOP COAT
WODOROZCIEŃCZALNA

Preparat "anty graffiti" na bazie wody o postaci szkliwa.
Zapewnia dodatkową ochronę i trwałość. Do stosowania
wyłącznie na powłokę Timonox Acrylic Eggshell.

Powłoka hamuje
rozprzestrzenianie się ognia
w przypadku pożaru
Środek idealny do stosowania w
miejscach publicznych, w których
wymagana jest odporność ogniowa
i możliwość łatwego usuwania
niepożądanych graffiti

SPOSÓB APLIKACJI
WYDAJNOŚĆ
Do 10m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4-6h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Bezbarwny
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX ANTI-GRAFFITI FLAME
RETARDANT GLAZE
BEZ ROZPUSZCZALNIKA

100% bezrozpuszczalnikowy preparat, tworzący warstwę
szkliwa o wysokiej klasy odporności ogniowej.
Dwuwarstwowa powłoka o teksturze glazury zmniejsza
palność. Stosuje się tylko i wyłącznie w zestawieniu z Trade
Timonox Vinyl Matt (s. 73). Zapewnia powierzchnię o
zmniejszonej palności, z której grafitti lub inne
zabrudzenia mogą być łatwiej usuwane.
Zapewnia ognioodporną
powłokę anty-graffiti.
Do stosowania na Timonox
Vinyl Matt w systemie do
modernizacji istniejących
powłok do klasy ogniowej "0"
Oszczędza czas - wystarczy
1 warstwa
Wykończenie o efekcie
"skorupki jajka" dające
znakomity rezultat dekoracyjny
SPOSÓB APLIKACJI
(Krótkie włosie)

WYDAJNOŚĆ
Do 15m²/litr gładkie powierzchnie (nie użyć za dużo farby!)
CZAS SCHNIĘCIA
Suchość w dotyku: 2h
GAMA KOLORYSTYCZNA
Bezbarwny połysk
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
5L
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ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX GRAFFITI REMOVER
NA BAZIE WODY

Preparat na bazie wody, umożliwiający usuwanie
niepożądanych Graffiti bez narażania systemu dekoracyjnego
ściany.

Usuwa wszystkie farby,
graffiti, pisaki i kredki
Specjalnie opracowany
preparat do stosowania na
powierzchniach uprzednio
pokrytych szkliwem
Timonox Anti-Graffiti
Flame Retardant Glaze
Może być stosowany do
usuwania graffiti z
większości rodzajów
powierzchni - przed użyciem
dokonać próby
POBAPLIKAJI
Opakowanie w sprayu
WYDAJNOŚĆ
4-6m²/litr w zależności od powłoki i ilości warstw
CZAS SCHNIĘCIA
Pozostaw na 1-2 minuty i wytrzyj wilgotną ściereczką
GAMA KOLORYSTYCZNA
POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ
500ML
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ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ
O TIMONOX - FARBACH
ZMNIEJSZAJĄCYCH PALNOŚĆ
CROWN TRADE TIMONOX to systemy
oferujące przyjazne rozwiązania malarskie
zmniejszające palność, które mogą pomóc
przedłużyć cenny czas ewakuacji w czasie
pożaru i uratować życie wielu ludzi.
Podwyższenie ognioodporności ścian coraz
częściej jest wymagane przez służby p.poż. w
obiektach publicznych. Timonox ma długą,
ugruntowaną historię. Marka oferuje
produkty będące w pierwszej linii ochrony
przed rozprzestrzenianiem się ognia, a więc
oferuje kompleksowe rozwiązania do
uzyskania wymaganej przepisami klasy
odporności ogniowej. Timonox rozwiązuje
problem dla właścicieli budynków, zarządców
obiektów lub pracodawców. Dlatego warto
skorzystać z oferty Timonox! Nie wymagane
są specjalne techniki aplikacji. Kupuje się
jednocześnie cenny czas na ewakuację w razie
pożaru.
Timonox oferuje gamę dekoracyjnych powłok
malarskich w szerokiej palecie kolorystycznej.
Wszystkie produkty mają doskonałe krycie.
Ponadto oferujemy wsparcie techniczne.
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PROBLEMY I PORADY

PROBLEMY I
PORADY
Poręczny przewodnik po często napotykanych
problemach oraz odpowiedzi jak je rozwiązać.
Ten przewodnik ma wyłącznie charakter poglądowy.
Jeśli potrzebujesz porady technicznej w odniesieniu do
konkretnego problemu skontaktuj się z naszymi
doradcami techniczno-handlowymi, których dane
kontaktowe znajdziesz na stronie www.farbycrown.eu
w zakładce 'kontakt'.
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Problemy

Porady

Środowisko alkaliczne
(zasadowe) w ścianie –
prowadzi zwykle do dekompozycji farby (zmydlania).

Zastosuj Crown Trade PSB Stainblock
Primer izolując w ten sposób powłokę
podkładową. Minimalny czas schnięcia
16 godzin w normalnych warunkach.

Zanieczyszczona farba,
zakurzone ściany niejednorodna powłoka po
pomalowaniu.

Przeszlifuj ścianę, zapewnij czystość
narzędzi do malowania, przecedź
farbę.

PLAMY, przebarwienia
warstwy nawierzchniowej
– spowodowane ekstraktami
z drewna, nikotyny, smoły
lub asfaltu.

Oczyść powierzchnię najlepiej jak
to jest możliwe z zanieczyszczeń.
Zastosuj podkład uszczelniającogruntujący Alkali Resisting Sealer albo
PSB Stain Block Primer. Do drewna
użyj środka gruntującego Crown Trade
Aluminium Wood Primer.

Wykwity, rozpuszczalne sole – powstałe w
wyniku migracji wody przez
ścianę. Zwykle wykwity mają
wygląd białych puszystych
kryształów.

Usuń osady wykwitów zeskrobując
je, szczotkując sztywną szczotką
drucianą, a gładką powierzchnię
ścierką z juty.

Pęcherze / łuszczenie słaba przyczepność mogąca
występować w warunkach
zawilgoconej powierzchni

Usuń wszystkie luźne i uszkodzone
powłoki przez dokładne skrobanie
lub szczotkowanie sztywną szczotką
drucianą. Przeszlifuj powierzchnie
papierem ściernym.

Smugi po pędzlu

Nakładaj farbę pędzlem równomiernie, maluj na krzyż, można lekko
rozrzedzić farbę.
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130#-&.:*
103"%:

Rozwarstwienie warUsuń zanieczyszczenia – najlepiej
stwy farby powstawajak to możliwe. Odtłuść, przetrzyj malaturę. Zapewnij czystość używanych
nie małych „kraterów”
z farby – skutek zanienarzędzi, sprawdź czy farba jest wolna
czyszczenia powierzchni,
od zanieczyszczeń. Przed użyciem
obecności wosku lub smaru.
farb połyskowych na bazie wody,
Czasami występują w wyniku powierzchnię międzywarstwową
stosowania farbQS[FXPEOJL
na bazie
przeszlifuj.
1PSʒD[OZ
QP D[ʒTUP OBQPUZLBOZDI
wody na źle przygotowanej
QSPCMFNBDIPSB[PEQPXJFE[JKBLKFSP[XJʇ[Bʉ
powierzchni.
Usuń wszystkie luźne uszkodzenia
KOROZJA – Uszkodzenie
5FO
QS[FXPEOJL
NB XZʇD[OJF
DIBSBLUFS
QPHMʇEPXZ
powłoki
w wyniku występopowłoki krawędziami
szpachelki
lub
+FʯMJ
QPUS[FCVKFT[
QPSBEZ
UFDIOJD[OFK
X
PEOJFTJFOJV
wania wilgotnych warunków papierem ściernym. Usuń kurz. Umyj EP
LPOLSFUOFHP
TLPOUBLUVK
TJʒdetergentem,
[ OBT[ZNJ
gdy woda przenika QSPCMFNV
do
ciepłą
wodą z płynnym
EPSBEDBNJ
UFDIOJD[OPIBOEMPXZNJ

LUØSZDI
aby usunąć zanieczyszczenia. Dokład-EBOF
powłoki z metalu.
LPOUBLUPXF [OBKE[JFT[ OB
TUSPOJF
nie spłucz
czystąXXXGBSCZDSPXOFV
wodą i pozostaw
X[BLBEDFhLPOUBLUh.
do wyschnięcia. Odkryj metalowy
element i zabezpiecz jedną warstwą
farby Crown Metal Primer.
Pękanie powłoki
malarskiej – zwykle
występuje w wyniku
zastosowana kruchej farby na
bardzo elastycznej warstwie,
np. powłoka matowa na
powłoce z farby silk.

Przetrzyj powierzchnię, pierwszą
powłokę wykonaj z Alkali Resisting
Sealer. Alternatywnie zastosuj P.S.B.
Stain Block Primer lub szybkoschnący
Grip Extreme Fast Drying Primer.

Zacieki, nierówności,
flotacja (oddzielanie
się) pigmentu – spowodowane nadmiarowością farby
w powłoce.

Maluj dociskając bardziej narzędzia
(wałek, pędzel) do powierzchni ściany
w celu uzyskania cieńszej powłoki.
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Wykwity, sole rozpuszczalne na powierzchni
podłoża – spowodowane
wysychaniem na powierzchni
resztkowej wilgoci przenikającej przez przegrodę. Zwykle
wykwity mają wygląd białych
puszystych kryształów.

Gdy nadmiar wilgoci z podłoża już wyschnie, przyrastanie nalotu powinno
ustać. Usuń wykwity przez skrobanie
i szczotkowanie sztywną szczotką lub
szorstką grubą tkaniną np. starym
tkanym workiem.

Pleśnie i grzyby – powstałe wskutek kiełkowania
zarodników organicznych zanieczyszczających powierzchnie w wilgotnych warunkach.
Zmiany te mogą wystąpić
na każdej wewnętrznej
powierzchni, zazwyczaj w
łazienkach i zamkniętych
pomieszczeniach.

Usuń wszystkie narośla sztywną
szczotką i zmyj wodą. Po wyschnięciu
powierzchnię nasącz roztworem
grzybobójczym Fungicidal Solution.
Na powierzchniach narażonych na
kondensację zastosuj Steracryl Mould
Inhibiting Matt lub Steracryl Mould
Inhibiting Durable Acrylic Eggshell

Słaba przyczepność do
nowej metaloplastyki
z blachy lub kształtownika ocynkowanego. Na
powierzchnię ocynkowaną
trudno jest nałożyć farbę.

Umyj ciepłą wodą z płynnym
detergentem, aby usunąć wszelkie
zanieczyszczenia często wymieniając
wodę. Dokładnie spłucz czystą wodą,
aby usunąć wszystkie pozostałości.
Pozostaw do wyschnięcia. Nanieś
preparat T-Wash. Ten zabieg wstępny
„sczerni” galwanizację i odtłuści powierzchnię pod malaturę. Nałóż jedną
warstwę Crown Trade Universal Metal
Primer po upływie 48 godzin.
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Niedostateczne
krycie na ostrych
krawędziach.

Należy zaokrąglić wszystkie ostre
krawędzie tak aby uzyskać promień
min. 1.3 mm. Usuń kurz.

130#-&.:*
103"%:

Do płyt MDF użyj szybkoschnącego
Niski połysk z powodu
niewystarczającej jakości
podkładu Crown Trade Grip Extreme
podkładu lub podkładu
Fast Drying Primer. Nie należy stosoMDF z warstwą wosku
połyskowych farb rozpuszczalni1PSʒD[OZ QS[FXPEOJL waćQP
D[ʒTUP OBQPUZLBOZDI
parafinowego.
kowych bezpośrednio na płytach MDF.
QSPCMFNBDIPSB[PEQPXJFE[JKBLKFSP[XJʇ[Bʉ

5FO QS[FXPEOJL NB XZʇD[OJF DIBSBLUFS QPHMʇEPXZ
+FʯMJ QPUS[FCVKFT[ QPSBEZ UFDIOJD[OFK X PEOJFTJFOJV EP
LPOLSFUOFHP QSPCMFNV TLPOUBLUVK TJʒ [ OBT[ZNJ
EPSBEDBNJ UFDIOJD[OPIBOEMPXZNJ  LUØSZDI EBOF
LPOUBLUPXF [OBKE[JFT[ OB TUSPOJF XXXGBSCZDSPXOFV
X[BLBEDFhLPOUBLUh.
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130#-&.:*
103"%:
1PSʒD[OZ QS[FXPEOJL QP D[ʒTUP OBQPUZLBOZDI
QSPCMFNBDIPSB[PEQPXJFE[JKBLKFSP[XJʇ[Bʉ
5FO QS[FXPEOJL NB XZʇD[OJF DIBSBLUFS QPHMʇEPXZ
+FʯMJ QPUS[FCVKFT[ QPSBEZ UFDIOJD[OFK X PEOJFTJFOJV EP
LPOLSFUOFHP QSPCMFNV TLPOUBLUVK TJʒ [ OBT[ZNJ
EPSBEDBNJ UFDIOJD[OPIBOEMPXZNJ  LUØSZDI EBOF
LPOUBLUPXF [OBKE[JFT[ OB TUSPOJF XXXGBSCZDSPXOFV
X[BLBEDFhLPOUBLUh.
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130#-&.:*
103"%:
1PSʒD[OZ QS[FXPEOJL QP D[ʒTUP OBQPUZLBOZDI
QSPCMFNBDIPSB[PEQPXJFE[JKBLKFSP[XJʇ[Bʉ
5FO QS[FXPEOJL NB XZʇD[OJF DIBSBLUFS QPHMʇEPXZ
+FʯMJ QPUS[FCVKFT[ QPSBEZ UFDIOJD[OFK X PEOJFTJFOJV EP
LPOLSFUOFHP QSPCMFNV TLPOUBLUVK TJʒ [ OBT[ZNJ
EPSBEDBNJ UFDIOJD[OPIBOEMPXZNJ  LUØSZDI EBOF
LPOUBLUPXF [OBKE[JFT[ OB TUSPOJF XXXGBSCZDSPXOFV
X[BLBEDFhLPOUBLUh.
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www.farbycrown.eu
Dystrybutor
Eksim Sp. z o.o.
ul. Szmaragdowa 24A, 20-570 Lublin
www.eksim.pl
Biuro Obsługi Klienta
Telefon: 81 536 02 33, Faks: 81 536 02 30
info@eksim.pl, www.farbycrown.eu
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