
 
NATRIMA do basenów 
farba akrylowa do basenów  

 
 

Opis 
Dyspersja pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy akrylowej w 
rozpuszczalniakch organicznych z dodatkiem specjalnych substancji 
uszlachetniających. 

 
Zastosowanie 
Farba  NATRIMA do basenów  jest przeznaczona do opracowania powierzchni 
betonowych basenów pływackich , jeziorek dekoracyjnych i zbiorników 
ogrodowych. Można ją zastosować również do malowania powierzchni 
betonowych, do tynków  zwęglonych, do włókno-cementu i powierzchni 
asfaltowych. Farba odznacza się dobrą odpornością na warunki atmosferyczne, na 
działanie wody, duże skoki temperatur i odpornością na ścieranie. 

 
Odcień barwy  
STN 0405 –  basenowa niebieska 
STN 0521 – oceanowo-zielona  

 
Dane techniczne produktu  

Właściwości w dostarczanym stanie  
gęstość 1,25 – 1,35 g/cm3 

czas wypływu (dysza ø 4 mm/23 °C) minimálne 100 (dopuszczalna tiksotropia) 
zawartość substancji nie ulatniających się  najmniej 60 % 
orientacyjna wydajność 6 m2/l 
VOC 520 g/l 
Schnięcie 
stopień 2                                          maks.do 20 min.       
stopień 4   maks. do 1 h 
Właściwości gotowej powłoki 
wygląd gładka,zlana 
zdolność krycia stopień 1 
połysk stopień 4 – 5 
grubość jednej warstwy 40 – 50 µm 

Warunki aplikacji 
Zaleca się nakładanie farby przy temperaturze w granicach od +10oC do 30oC i przy 
wilgotności względnej 55% ±5%. 
Niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza przedłużają schnięcie 
i mogą mieć niekorzystny wpływ na jakość powłoki. 
 
Nakładanie farby, rozcieńczanie, czyszczenie narzędzi  
Farbę nakłada się na czyste powierzchnie, pozbawione kurzu i tłustych plam. Beton 
i tynki powinny przed tym dojrzewać minimalnie 4-6 miesięcy a beton nie powinien 
być opracowany gładzikiem stalowym.  Farbę nakłada się pędzlem, wałkiem lub w 
formie natrysku, zwykle w dwóch warstwach , przy czym pierwszą z nich wykonuje 
się rozcieńczoną rozcieńczalnikiem  C 6000 (rozdz. 6.1) w stosunku maks. 1:1 
(stopień rocieńczania zależy od chłonności podłoża). Przy nakładaniu drugiej 
warstwy farbę rozcieńcza się już tylko w razie potrzeby uwzględniając technikę aplikacji. 
Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem  C 6000 lub preparatem  P 8500. 
Przed użyciem dokładnie wymieszać! 
Farba nie jest przeznaczona do malowania materiałów będących w bezpośrednim 
kontakcie z żywnością, paszami i pitną wodą! 
 
Przykład stosowania 
Malowanie podłoża betonowego 
• przygotowanie podłoża 
• 1-raz farba NATRIMA do basenów  rozcieńczona  rozcieńczalnikiem C 6000  
(rozdz. 6.1) w  stosunku  1:1 (w  zależności od chłonności podłoża) 
• 1 – 2 razy  farba NATRIMA do basenów  rozcieńczona  rozcieńczalnikiem C 6000 

zgodnie  ze sposobem aplikacji, względnie nierozcieńczoną farbą  
 
Między nakładaniem kolejnych warstw farby powinna upłynąć 1 godzina. 
 
Pakowanie 
2,5 l  lub według umowy z odbiorcą. 
 
Warunki przechowywania  
Przechowywać w  suchym, dobrze wietrzonym magazynie przy temperaturze od  +5 
do +25 °C w oryginalnych, dobrze zamkniętych opakowaniach. Nie narażać na 
bezpośrednie nasłonecznienie i mróz.  Magazyn powinien być zgodny 
z przepisami bezpieczeństwa dla magazynowania cieczy palnych I. klasy 
niebezpieczeństwa. Podczas przechowywania dopuszcza się utwarzanie osadu, 
który można rozmieszać.  
 
Stopień palności 
Ciecz palna I. klasy niebezpieczeństwai! 
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