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Opis i zastosowanie. 

Europutz  Latex do wnętrz jest wodorozcieńczalną farbą dyspersyjną 

o wykończeniu matowym, wyprodukowaną na bazie najwyższej 

jakości żywic syntetycznych. Przeznaczona jest głównie do 

malowania ścian i sufitów zarówno w prywatnych pomieszczeniach 

mieszkalnych i gospodarczych, jak i w obiektach użyteczności 

publicznej, w tym w placówkach służby zdrowia, kulturalno-

oświatowych, hotelach, placówkach penitencjarnych i innych. 

Produkowana jest w kolorze białym oraz, na zamówienie, w kolorach 

wg. potrzeb klienta. Dostępna  w opakowaniach 2,5l., 5l., 10l. Farba 

charakteryzuje się wysoką odpornością na szorowanie na mokro 

oraz zapewnia dobre krycie. Właściwym podłożem dla farby są w 

szczególności: beton, tynki cementowe i cementowo wapienne, płyty 

gipsowo-kartonowe, płyty OSB, podłoża pokryte szpachlami i 

gładziami budowlanymi itp. 

 

Przygotowanie podłoża.   

Podłoże, na które ma być naniesiona farba powinno być nośne, 

suche, wolne od infekcji biologicznych, pozbawione powłok 

antyadhezyjnych takich jak kurz, tłuszcze, powłoki bitumiczne itp. 

Luźne fragmenty podłoża jak odspojony tynk lub słabe powłoki 

malarskie należy usunąć, a podłoże naprawić materiałami 

właściwymi dla struktury podłoża. Silnie chłonne i słabe podłoża 

ujednorodnić i wzmocnić stosując EUROPUTZ Impregnat wg 

wskazówek podanych na opakowaniu preparatu. Na podłoża, na 

których występuje bardzo silnie skontrastowana kolorystyka, zaleca 

się użyć farbę podkładową. 

 

Przygotowanie farby. 

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Produktu nie 

wolno mieszać z farbami innej marki. W przypadku samodzielnego 

kolorowania, dodany pigment należy bardzo dokładnie rozprowadzić  

w całej masie . Należy zwracać uwagę, aby do wykonania jednego 

koloru, jak również do wymalowania odrębnej płaszczyzny 

konstrukcyjnej , użyć farby z jednej partii produkcyjnej podanej na 

opakowaniu produktu. Kolor farby należy bezwzględnie sprawdzić, 

wykonując niewielkie wymalowanie na docelowym podłożu. 

Reklamacje z tytułu niezgodności koloru po wykonaniu całości prac 

mogą nie być uwzględniane. 

 

Prowadzenie prac malarskich. 

Farbę można nakładać wszystkimi standardowymi metodami 

aplikacji  (wałek, pędzel, szczotka malarska lub natrysk). Po użyciu, 

narzędzia niezwłocznie umyć w ciepłej wodzie. Prace prowadzić 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz BHP dotyczącymi 

wykonywania pokryć malarskich, przy temperaturze powietrza i 

podłoża nie niższej niż +5 i nie wyższej niż +25
o
C. W przypadku 

nakładania więcej niż jednej warstwy, kolejne można nakładać po 

całkowitym wyschnięciu farby, nie wcześniej jednak niż po 4 

godzinach. Wszystkie powierzchnie, które nie będą pokrywane farbą 

należy chronić przed zabrudzeniem. Po wyschnięciu wszelkie 

zabrudzenia można usunąć tylko mechanicznie, co może 

doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabrudzonych 

powierzchni. W trakcie prowadzenia prac malarskich oraz po ich 

zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć do momentu zaniku 

zapachu. Po tym czasie nadają się one do użytkowania. Producent 

nie ma wpływu na użycie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem oraz 

niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej i nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. 

 

UWAGA: Właściwe przygotowanie produktu oraz poprawne 

wykonanie prac malarskich mogą mieć wpływ na ostateczną 

estetykę malowanej powierzchni.  

 

Bezpieczeństwo pracy. 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Przy 

wykonywaniu prac malarskich należy używać standardowej odzieży 

ochronnej oraz okularów ochronnych. W przypadku kontaktu 

produktu ze skórą lub z oczami należy przemyć zabrudzone miejsce 

dużą ilością czystej wody.  W przypadku spożycia wypłukać usta 

oraz popić dużą ilością wody (ok. 0,5l.) W przypadku wystąpienia 

reakcji alergicznej organizmu lub utrzymywania się zaburzeń 

widzenia spowodowanych zabrudzeniem skóry lub oczu, należy 

zasięgnąć porady lekarza. Wszelkie informacje dotyczące 

bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki produktu 

dostępnej u producenta. 

 

Przechowywanie i transport. 

Farbę należy transportować i przechowywać w oryginalnych i 

nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5 do + 25
o
C. 

Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. 

Składowanie na paletach- maksymalnie 4 warstwy. Nie składować 

palet jedna na drugiej 

S-2 : Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Okres gwarancji produktu przechowywanego w oryginalnych, 

nieotwieranych opakowaniach wynosi 3 lata od daty produkcji 

(numer partii podany na opakowaniu). 

 

Dane techniczne: 

Parametr Wartość 

Wydajność  przy jednokrotnym malowaniu Do 12m
2
/l 

Gęstość objętościowa 1,42g/cm
3 

Połysk 85
o 

2,2 (głęboki mat) 

Odporność na szorowanie na mokro (wg 

PN-EN 13300:2002) 200 cykli 
5,14µm.(Klasa II) 

Ilość warstw 1-2 

Nakładanie kolejnej warstwy  Po min. 4h 

Temperatura pracy Od +5 do +25
o
C 

Czas schnięcia powierzchniowego < 1h 

 

Podane dane odnoszą się do temp. ok. 20
o
C i wilgotności względnej 

powietrza ok. 65%. 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Kod produktu: EP/FWLB 

Atest PZH: HK/B/0887/01/2015 

Kody EAN: 

Opakowanie EAN 

2,5l. 5906736600291 

5l. 5906736601922 

10l. 5906736601588 

 



  
 

KARTA TECHNICZNA                                                      Farba dekoracyjna WERNIKS 
 

                                                                                                                                                                           
www.europutz.pl      

europutz@europutz.pl 

tel. 76  722 22 11 Strona 2 z 2 

TORAED CHEMICAL Sp. z o.o. 

Jaśkowice Legnickie 58A, 59-516 Kunice 

OPIS  I ZASTOSOWANIE. 

Europutz  Farba dekoracyjna WERNIKS  jest transparentną, 

wodorozcieńczalną farbą dyspersyjną o wykończeniu półpołysku, 

wyprodukowaną na bazie najwyższej jakości żywicy akrylowej. Może 

być używana w postaci handlowej  jako bezbarwny lakier lub jako 

baza do tworzenia farb metalicznych, brokatowych, kolorowych lub 

perłowych. Farba posiada bardzo szerokie zastosowanie  

dekoracyjne i ochronne do różnego rodzaju powierzchni w 

budownictwie, np. beton, cegła, tynki cementowe i cementowo 

wapienne, tynki strukturalne, płyty gipsowo - kartonowe, 

powierzchnie pokryte szpachlami i gładziami budowlanymi itp. 

Doskonale zabezpiecza przed zabrudzeniem oraz tworzy zmywalną 

powłokę dla produktów dekoracyjnych EUROPUTZ  „Beton Efekt” i 

„Trawertyn” ,pozwalając również na rozszerzenie  możliwości 

uzyskania dodatkowych efektów dekoracyjnych dla tych produktów. . 

Farba charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na szorowanie 

na mokro . Dostępna  w opakowaniach: 800g,  4 kg., 8 kg. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Przygotowanie podłoża.   

Farba dekoracyjna WERNIKS wymaga podłoża dobrze związanego, 

nośnego i suchego. Wszelkie powłoki antyadhezyjne (tłuszcz, 

powłoki bitumiczne) powinny zostać usunięte. Podłoża silnie chłonne 

powinny być zaimpregnowane preparatem EUROPUTZ Impregnat 

akrylowy. Werniks oraz stworzone na jego bazie farby dekoracyjne 

nie są produktami kryjącymi, w związku z czym w przypadku 

zaistnienia potrzeby uzyskania podłoża jednorodnego 

kolorystycznie, należy pokryć je farbą kryjącą. 

 

Przygotowanie farby. 

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Produktu nie 

wolno mieszać z  farbami innej marki. Dla uzyskania farb 

dekoracyjnych metalicznych, brokatowych, kolorowych lub 

perłowych, należy farbę werniks wymieszać z dowolną pastą 

metaliczną, brokatową , perłową lub koncentratem koloru 

EUROPUTZ w proporcjach dostosowanych do oczekiwanego 

nasycenia koloru. Pożądane efekty uzyskuje się na ogół po 

dokładnym wymieszaniu 100 g koncentratu koloru lub 100 g pasty 

brokatowej lub 200 g pasty metalicznej lub perłowej z 800 g farby 

dekoracyjnej WERNIKS.  

 

Prowadzenie prac malarskich. 

Farbę w czystej postaci (jako lakier bezbarwny) zaleca się nanosić 

wałkiem do lakieru (o krótkim włosiu). Stworzone  na bazie werniksu 

farby dekoracyjne można nanosić dowolną techniką (wałkiem, 

gąbką, pędzlem, szmatką, zwiniętym papierem lub folią itp.) , w 

zależności o zamierzonego efektu dekoracyjnego.  Narzędzia po 

pracy należy  niezwłocznie umyć w ciepłej wodzie. Prace należy 

prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz BHP 

dotyczącymi wykonywania pokryć malarskich, przy temperaturze 

powietrza i podłoża nie niższej niż +5 i nie wyższej niż +25
o
C. W 

przypadku nakładania więcej niż jednej warstwy, kolejne można 

nakładać po całkowitym wyschnięciu farby, nie wcześniej jednak niż 

po 12 h. Wszystkie powierzchnie, które nie będą pokrywane farbą 

należy chronić przed zabrudzeniem. Po wyschnięciu wszelkie 

zabrudzenia można usunąć tylko mechanicznie, co może 

doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabrudzonych 

powierzchni. W trakcie prowadzenia prac malarskich oraz po ich 

zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć do momentu zaniku 

zapachu. Po tym czasie nadają się one do użytkowania. Producent 

nie ma wpływu na użycie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem oraz 

niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej i nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. 

 

UWAGA: Właściwe przygotowanie produktu oraz poprawne 

wykonanie prac malarskich mogą mieć wpływ na ostateczną 

estetykę malowanej powierzchni.  

 

Bezpieczeństwo pracy. 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Przy 

wykonywaniu prac malarskich należy używać standardowej odzieży 

ochronnej oraz okularów ochronnych. W przypadku kontaktu 

produktu ze skórą lub z oczami, należy przemyć zabrudzone miejsce 

dużą ilością czystej wody.  W przypadku spożycia wypłukać usta 

oraz popić dużą ilością wody (ok. 0,5l.) W przypadku wystąpienia 

reakcji alergicznej organizmu lub utrzymywania się zaburzeń 

widzenia spowodowanych zabrudzeniem skóry lub oczu, należy 

zasięgnąć porady lekarza. Wszelkie informacje dotyczące 

bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki produktu 

dostępnej u producenta. 

 

Przechowywanie i transport. 

Farbę należy transportować i przechowywać w oryginalnych i 

nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5 do + 25
o
C. 

Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. 

P102 : Chronić przed dziećmi. 

Okres gwarancji produktu przechowywanego w oryginalnych, 

nieotwieranych opakowaniach wynosi 1 rok od daty produkcji (numer 

partii podany na opakowaniu). 

 

Dane techniczne: 

Parametr Wartość 

Wydajność  przy jednokrotnym malowaniu Do 20m
2
/kg 

Gęstość objętościowa 1-1,05g/cm
3
 

Zawartość substancji suchej >28% 

Połysk 
 

półpołysk 

Lepkość dynamiczna  w temp. +22
o
C 3100mPa*s±5% 

Odporność na szorowanie na mokro (wg 

PN-EN 13300:2002) 200 cykli 
Klasa 1 

Ilość warstw 1-2 

Nakładanie kolejnej warstwy  Po min. 12h 

Temperatura pracy Od +5 do +25
o
C 

Czas schnięcia powierzchniowego < 3h 

 

Podane dane odnoszą się do temp. ok. 20
o
C i wilgotności względnej 

powietrza ok. 65%. 

 

Dane dodatkowe: 

 

Kod produktu: EP/LW 

Kody EAN: 

Opakowanie EAN 

0,8 kg 5906736601205 

4 kg 5906736601502 

8 kg 5906736601519 

 

 


