
Karta techniczna 

Farba do wnętrz ELF 

D 2131 

Materiał: 

Zastosowanie: 

Własności: 

Podłoże: 

Obróbka: 

Niskoemisyjna, nie zawierająca rozpuszczalników farba do zastosowania wewnątrz 
budynków. 

Do matowych powłok wewnętrznych na takich podłożach jak tynk, beton, gips i płyty gipsowe 
oraz raufaza a także na nośnych starych powłokach. 

matowa, niskoemisyjna, nie zawierająca rozpuszczalników, dobrze kryjąca, bardzo wydajna, 
łatwa w nakładaniu, połysk półmatowy, nie zawiera rozpuszczalników i środków 
zmiękczających. Odporność na ścieranie na mokro klasa 3 według DIN EN 13300 
(odporność na mycie zgodnie z DIN 53778). Zdolność krycia klasa 2, przy wydajności ok. 150 
ml /m2 lub ok. 7 m2 /l. 

Suche, czyste, trwałe i nośne. Wszystkie inne podłoża należy odpowiednio poddać fachowej 
obróbce wstępnej. (patrz Wstępna obróbka podłoża). 

Temperatura robocza: 
W czasie obróbki i schnięcia temperatura powietrza, farby i podłoża nie może spaść poniżej 
+ 5° C. 

Obróbka: 
Wałkiem, szczotką malarską lub pistoletem (airless) 

 

Dane 
techniczne: 

 

Skład: 
Dyspersja polimerowa, 
dwutlenek tytanu, węglan 
wapnia, talk, woda, dodatek 
uszlachetniający, środki 
konserwujące 
Parametry zgodnie z DIN EN 
13300 
Ścieranie na mokro: Klasa 3 
Zdolność krycia: Kl. 2 
Połysk: 
matowy 
Ciężar właściwy: 
ok. 1,55g/cm3 
Kolor: 
biały 
Barwienie: 
Za pomocą farb pełnych 
HAERING® lub w systemie 
mieszalników HAERAMIX. 

Obróbka: 
Malowanie pędzlem, 
wałkiem, pistoletem (airless). 
Rozcieńczalnik: 
Woda, maks. 5 do 10% 

Temperatura robocza: 
nie niższa niż + 5 °C 
Zużycie: 
kazda powłoka ok. 150 
ml/m2 w zależności od 
struktury i chłonności 
podłoża. 
Schnięcie: 
Ok. 12h przy 20°C i 
względnej wilgotności 
powietrza 50%  
Czyszczenie narzędzi: 
Wodą, natychmiast po 
użyciu. 

Przechowywanie: 
Składować w chłodnym, 
suchym miejscu, wolnym od 
przemarzania 
Stabilność składowania w 
dobrze zamkniętym 
opakowaniu oryginalnym 
wynosi 12 miesięcy. 
Rozporządzenie w sprawie 
materiałów niebezpiecznych: 
nie dotyczy 
Informacje dot. transportu: 
Nie jest materiałem 
niebezpiecznym 
Kod produktu: 
M-DF01 
Wartość graniczna UE dla 
tego produktu: 
Kategoria: 
a(Wb):30 g/l(2010). 
Produkt zawiera < 1 g/l VOC 
Utylizacja: 
Do recyklingu oddawać wyłą-
cznie dokładnie opróżnione 
opakowania. Ewentualnie 
zasięgnąć informacji w 
lokalnym zakładzie utylizacji. 
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Niniejszą informację sporządzono zgodnie z najnowszym stanem techniki. Poszczególnych zaleceń nie można jednak traktować 
jako ogólnowiążących, ponieważ nie mamy wpływu na zastosowanie i sposób obróbki produktu. Bei Neuauflage dieses 
Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 

HAERING GmbH * Mühlstraße 2 – 10 * 74199 Untergruppenbach Unterheinriet 
Tel: 07130/4702-0 * FAX: 07130/4702-10 

www.haering-lacke.de * info@haering-lacke.de 


