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Opis    Farba Oxidecor W tworzy dekorację odtwarzającą metal utleniony przez 
czynniki atmosferyczne, na którym znajduje się rdza. Oczekiwany efekt 
możemy uzyskać na wszystkich powierzchniach wewnętrznych 
i zewnętrznych tj. tynki cementowo-wapienne, płyty k-g, metal, drewno, 
plastik, etc. Doskonale nadaje się do tworzenia wyjątkowych i specjalnych 
klimatów w naszych mieszkaniach, biurach czy budownictwie 
przemysłowym, industrialnym.  
 

Właściwości   tworzy efekt rdzy 

 uniwersalna w stosowaniu 

 odporna na mycie 

 dobra przyczepność do różnych podłoży 

 łatwa w nakładaniu 
 

Nanoszenie   Przed użyciem dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej 
konsystencji  

 Nakładać w temperaturze otoczenia i podłoża od +10oC do +30oC. 
oraz wilgotności względnej powietrza niższej niż 80 %.  

 W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia 
wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.  

 Aby zachować specyficzne właściwości wyrobu nie wolno mieszać 
go z innymi produktami. 
 

Rozcieńczanie  Produkt gotowy do użytku 

Czas schnięcia  Warstwa sucha po upływie 8 godzin; 
  Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-
EN 13300, powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac 
malarskich.  
  

Ilość warstw  Jedna lub dwie warstwy 

Kolory  Gotowy kolor 
 
  W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy użyć masy z jednej partii 
produkcyjnej. W przypadku różnych partii, należy je wymieszać w 
większym opakowaniu zbiorczym. 
 

Czyszczenie 
narzędzi 
 

 Narzędzia po zakończonej pracy należy umyć wodą. 

Wydajność  
 

 8 m2/l na warstwę  
 

Podłoże    OXIDECOR W jest farbą dekoracyjną, którą nanosimy na podłoże 
przygotowane uprzednio podkładem Bucciato E w kolorze odpowiednim do 



 

OXIDECOR W 
 Farba dekoracyjna 

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2020 

 

dekoracji.  Przed nałożeniem podkładu na powierzchnie o podwyższonej 
chłonności należy zastosować grunt MFA Classic rozcieńczony 1:4 wodą. 
Powierzchnie sypkie niestabilne należy wzmocnić gruntem głęboko 
penetrującym MFA PLUS rozcieńczonym 1 : 3 z wodą.  
 

Narzędzia  euromal, gąbka, pędzel 

Opakowania  1kg, 3kg, 5kg 

Zastosowanie  każdy rodzaj podłoża 

Przechowywanie  
i transport  
 
 
 
     

   Produkt powinien być transportowany i magazynowany w szczelnie 
zamkniętych i oryginalnych opakowaniach, zabezpieczających przed 
wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i 
transportowania powinna wynosić od +5°C do +30°C. Chronić farbę przed 
mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. 

Ekologia  Farba  nie zawiera ołowiu, chromu, rtęci.  

Uwagi    Informacje zawarte w Karcie Technicznej nie są specyfikacją, stanowią 
jedynie podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają 
z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
przepisami BHP.  
  Wszystkie dane zostały podane w oparciu o badania wykonane  
w laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami, nasze doświadczenie 
praktyczne i najlepszą wiedzę. W zależności od warunków nakładania 
produktu należy indywidualnie zaplanować poszczególne etapy pracy.  
 
 Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu 
w sposób niezgodny z zaleceniami zastosowania, magazynowania i 
transportu. 
 

  Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z Kartą Techniczną 
i Charakterystyki.  
Wraz z wydaniem niniejszej karty, wszystkie poprzednie tracą ważność.  
 
Limit zawartości LZO (kat. A/a/FW): 30g/l (2016), produkt zawiera < 30g/l 
 

  PRODUKT POSIADA POLSKI ATEST PZH I JEST ZGODNY Z POLSKIMI 
NORMAMI: PN EN 13300 2002, CERTYFIKAT PN EN ISO 9001:2009 

 

 


