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 S 2556 
FERRO COLOR S 
farba syntetyczna przeciwkorozyjna (2v1) lekki połysk 

 

 
 

Opis 
Dyspersja pigmentów mineralnych i wypełniaczy w roztworze żywicy alkidowej i oleju 
wysychającego z dodatkiem substancji uszlachetniających. 

 
Zastosowanie 
FERRO COLOR S 2556 stosuje się jako farbę gruntową i wierzchnią (2v1) do 
powierzchni metalowych (stal, żelazo,zoksydowane, pocynk.). Powłoka końcowa 
chroni podłoże przed korozją. Odznacza się elastycznością, stałością i odpornością 
na warunki atmosferyczne.  Nie zaleca się  stosowania do malowania 
powierzchni stale zanurzonych w wodzie. Nie stosować do malowania 
powierzchni ze stali galwanizowanej, przedmiotów będących w  kontakcie z 
 żywnością, paszami, pitną wodą ani do malowania mebli dla dzieci i zabawek. 

 
Odcień barwy 
1000 – biały 4553 – ciemnoniebieski 
1003 – popielaty 5132 – jasnozielony 
1100 – szary  5765 – ciemnozielony 
1999 – czarny 6030 – kość słoniowa 
2430 – brązowy 6200 – żółty 
4233 – jasnoniebieski 8163 – czerwony 

 
Dane techniczne produktu 

Właściwości w dostarczanym stanie 
gęstość 1,20 – 1,45 g/cm3 

czas wypływu (dysza ø 4 mm/23 °C) najmniej 140 
zawartość substancji nie ulatniających się najmniej 65 % 

orientacyjna wydajność 7,5 – 8 m /l 
– 6,5 m2/kg 

VOC 437,5 g/l 
Schnięcie 
stopień 1 najwięcej 8 h 
stopień 2 najwięcej 10h  
Właściwości gotowej powłoki 
wygląd gładki,zlany,dopuszczal. ślady  pędzla     
połysk stopień 1 – 2 
twardość najmniej 5% 

Wskazówki dotyczące aplikacji 
Natrysk bez powietrza 
Zalecany  rozcieńczalnik S 6001 
ilość rozcieńczalnika 0 – 10 % 
dysza X13 
ciśnienie 15 MPa 
Natrysk pneumatyczny 
zalecany  rozcieńczalnik S 6001 
ilość rozcieńczalnika 10 – 20 % 
otwór  dyszy 1,8 mm 
ciśnienie 0,3 – 0,4 MPa 
Pędzel / wałek 
zalecany  rozcieńczalnik S 6006 
ilość rozcieńczalnika 0 – 10 % 

 
Nakładanie farby, rozcieńczanie, czyszczenie narzędzi 
Farbę nakłada się w  formie natrysku lub pędzlem na dokładnie oczyszczoną 
powierzchnię, pozbawioną rdzy i odtłuszczoną. Nanosi się w dwóch lub trzech warstwach, 
kolejne warstwy nakłada się po 12 godzinach. Rozcieńcza się w zależności od sposobu 
aplikacji na odpowiedni czas wypływu, przy natrysku 25 – 30 s a przy malowaniu 
pędzlem z krótkim włosem 40 – 45 s. Technologię malowania należy wcześniej 
wypróbować, aby powłoka z farby miała  równomierną grubość.  Optymalna 
grubość suchej powłoki wynosi 100 – 110 µm. Duża wilgotność powietrza, niska 
temperatura otoczenia i malowanego  podłoża przedłużają  schnięcie. Narzędzia czyścić 
rozcieńczalnikiem  S 6006, S 6001, C 6000 lub preparatem P 8500. 
 
Przykład stosowania 
Malowanie metalu 
• przygotowanie podłoża (oczyszczenie, usunięcie opiłków, rdzy i odtłuszczenie) 
• 2 – 3 razy S 2556, przy czym między nakładaniem kolejnych warstw 

powinno upłynąć minimalnie 12 godz. 
 
Żywotność powłok wykonanych jak w danym przykładzie przy dotrzymaniu zasad 
przygotowania podłoża i warunków aplikacji, w  zależności od ilości warstw  i grubości 
powłoki wynosi od 5 do 10 lat. 

zdolność krycia 
                                             czerwone, żółte, pomarańczowe, niebieskie 

maks. stopień 2 
stopień 3 

Pakowanie 
Opakowania blaszane 0,35 l; 2,5 l; 10 l  lub według umowy z odbiorcą. 

przyczepność stopień 0 – 1 
grubość jednej warstwy 30 – 40 µm 

 
Zalecany stan podłoża 

stal szorstka stopień Sa 2 ½ 
poprzednia powłoka sucha,czysta 
min. temperatura przy aplikacji +5 °C 
temperatura podłoża musi być najmniej +3 °C ponad punktem rosy 
wilgotność względna powietrza  w granicach 30 – 70 % 

 
Warunki przechowywania 
Przechowywać w  suchym, dobrze wietrzonym magazynie przy temperaturze od +5 
do +25 °C w oryginalnych dobrze zamkniętych opakowaniach.  Unikać mrozu 
i nasłonecznienia.  Magazyn musi być zgodny z przepisami przechowywania cieczy 
palnych II. klasy niebezpieczeństwa.  
 
Stopień palności 
Ciecz palna, II. klasy niebezpieczeństwa! 
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