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zastosowania 
 

Dyspersja pigmentów, wypełniaczy i pigmentów antykorozyjnych w spoiwie syntetycznym. 
 
Uniwersalna farba podkładowa z bardzo dobrymi właściwościami antykorozyjnymi, szybkim 
zasychaniem i uniwersalnym użyciem  
 

  doskonała przyczepność do powierzchni stalowych 

  doskonałe właściwości antykorozyjne 

  uniwersalne użycie  

  szybkie zasychanie 
 
Eksteriery i wnętrza średnio podatne na korozję (pralnie, piwnice, pomieszczenia przemysłowe, 
warsztaty), konstrukcje blaszane, maszyny, meble metalowe, ościeżnice  
 

Według polecenia i wzornika BAL 
 

Konsystencja  umiarkowanie tiksotropowa 

Zawartość nielotnych składników min. 63 % wagi 

Zawartość nielotnych składników 47 % objętości 

Temperatura zapłonu 25° C 

Gęstość 1310 kg/m3 
 

VOC: 0,37 kg/kg farby TOC: 0,33 kg/kg farby 

Produkt jest przeznaczony do zastosowania tylko w obiektach lub do czynności, które są 
regulowane przez ustawę nr. 201/2012 Dz.U o ochronie powietrza, rozporządzeniem nr. 
415/2012 Dz.U. o dopuszczalnym zanieczyszczeniu i jego wykrywaniu w brzmieniu 
późniejszych przepisów. 

 

Krycie stopień 1 - 2 

Połysk / kąt 60° < 8 

Adhezja przekrojem siatkowym stopień 0 
 

Grubość warstwy na mokro WFT (µm) 57 75 150 

Grubość warstwy na sucho DFT (µm) 30 40 80 

Wydajność teoretyczna (m2/kg) około 12 około 9 około 4,5 
 

Temperatura podłoża 10° C 15° C 23° C 23° C 

Suchy przeciw pyłu 30 min 10 min 10 min 10 min 

Wyschnięcie 1 godz. 1 godz. 1 godz. 1 godz 

Grubość warstwy na sucho DFT 30 µm 30 µm 30 µm 60 µm 

 
Za pomocą urządzenia do natrysku bezpowietrznego (bez rozcieńczenia) 
Za pomocą urządzenia do natrysku pneumatycznego (zalecana konsystencja 25 – 30s/ kubek 

Ford  4mm; 5 – 10% rozcieńczenia) 

Pędzlem (zalecana konsystencja 60-80s / kubek Ford  4mm; 0 – 5% rozcieńczenia) 

Wałkiem (zalecana konsystencja 50-80s / kubek Ford  4mm; 0 – 5% rozcieńczenia) 
 
TELSOL SP1 (natrysk), TELSOL BR 6 (pędzel, wałek) lub inne polecane rozcieńczalniki BALT 
 

W środowiskach korozyjnych C2 i C3 powierzchnia musi być oczyszczona natryskiem do stopnia 
Sa 2 ½ według normy ČSN EN ISO 8501-1 (spoiny i krawędzie muszą być przygotowane wg 
normy ČSN EN ISO 8501-3). 
 
W środowisku korozyjnym C1 podłoże musi być czyste, suche, pozbawione tłustych plam i 
śladów rdzy, mechanicznie oczyszczone do stopnia St 2 – St 3.  
Wcześniej malowane powierzchnie należy oczyścić, odtłuścić, pozbawić starych łuszczących się 
powłok. Aby zapewnić kompatybilność nowej powłoki ze starą, zaleca się kontakt z producentem 
lub malowanie próbne na 1 m2. 
 
Farbę należy przed nałożeniem dobrze rozmieszać tak, aby nie pozostawić na dnie osadu, w 
razie potrzeby rozcieńczyć i przefiltrować.  
Minimalna temperatura powietrza przy nakładaniu wynosi +5 °C, temperatura malowanego 
podłoża musi o 3 °C przekraczać punkt rosy, przy czym temperatura i wilgotność względna 
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powietrza muszą być mierzone blisko malowanego podłoża. Temperatura podłoża nie może być 
wyższa niż +40 °C. Wilgotność względna powietrza nie może być wyższa niż 75 %. Niższa 
temperatura i wyższa wilgotność względna powietrza przy nakładaniu i schnięciu farby oraz 
nałożenie na podłoże zbyt grubej warstwy znacząco spowalniają schnięcie i twardnienie powłoki. 
Gdy powierzchnia nie jest wystarczająco sucha, mogą pojawić się problemy z przyczepnością 
farby do podłoża i z przyczepnością międzywarstwową. Ponadto niedostateczna suchość 
powierzchni może negatywnie wpłynąć na ogólny wygląd naniesionej powłoki. 
 

Jeżeli produkt jest mieszany w mieszalniku w małych partiach to należy : 
przeprowadzić kontrolę zgodności ze wzornikami BAL, RAL, NCS, PANTONE. 
Podstawą reklamacji jest natrysk próbny na panelu kontrolnym. 

 
 
1. 1-2 x powłoka TELKYD P 100 tak, uzyskana grubość suchej warstwy wynosiła co najmniej 40 - 

80 m. Optymalna grubość jednej warstwy wynosi 40 µm, schnięcie jednej warstwy 24 godzin. 
Odstęp między kolejnym przetryskiem (malowaniem) jest zależny od grubości filmu, sposobu 
stosowania, sposobu rozcieńczania i lokalnych warunków klimatycznych. Schnięcie powierzchni 
metalowych można przyśpieszyć podsuszaniem przy temperaturze do 80° C.  
2. przeszlifowanie miejsc wypełnionych spoiwem papierem ściernym nr 280; na mokro; 
3. 1-2 x emalia TELKYD T 300 lub warstwa farby jednowarstwowej TELKYD S 200. 
 
Farbę nanosi się natryskiem – metodą krzyżową lub równoległymi pasami – tak, aby na końcu 
osiągnąć równomierną warstwę. W pierwszej kolejności należy pokryć miejsca problematyczne 
(rogi, krawędzie, spoiny, wady powierzchni). 
 
Środowisko C1/C2: 40 µm DFT powłoka podkładowa + 40 µm DFT wierzchnia emalia (żywotność 
do 5 lat); 80 µm DFT powłoka podkładowa + 40 µm DFT wierzchnia emalia (żywotność do 10 lat) 
Środowisko C3: 80µm DFT powłoka podkładowa + 40 µm DFT wierzchnia emalia (żywotność do 
5 lat); 80 µm DFT powłoka podkładowa + 80 µm DFT wierzchnia emalia (żywotność do 10 lat) 
 
Szczegóły dla konwencjonalnego natrysku pneumatycznego  
Pistolety natryskowe, np. EST 311, EST 314 lub EST 115 
Dysza w zależności od planowanej pracy 14-20 
Ciśnienie powietrza 2,5 – 3 atm. 
 

Szczegóły dla wysokociśnieniowego natrysku airless, np. VYZA VARIO 56-45 (EST) 
Dysza 0,011 inch (0,28 mm) lub 0,013 inch (0, 33 mm) 
Ciśnienie na dyszy 19 – 22 Mpa (190 – 220 atm.; 2800 – 3200 ps) 
Kąt natrysku 20 – 60° 
Filtr pistoletu żółty 100/149 (mesh/µm), dla kąta natrysku 60° filtr czerwony 200/74 (mesh/µm) 
 

Dysza 0,009 inch (0,23 mm) 
Ciśnienie na dyszy 19 – 22 Mpa (190 – 220 atm.; 2800 – 3200 psi) 
Kąt natrysku 20 – 60°. Filtr pistoletu czerwony 200/74 (mesh/µm) 
 

Nie zaleca się stosować dyszy ustawionej na wolno. 
 
Przydatność do użycia produktu w oryginalnym nieotwartym opakowaniu 5 lat od daty produkcji. 
Przechowywać w suchym miejscu przy temperaturze 5-25 °C. 
 
10kg; 25kg 
 
Zużyte, należycie opróżnione opakowanie przekazać do recyklingu. Opakowania zawierające 
pozostałości produktu wyrzucać w miejscach przeznaczonych do składowania odpadów 
niebezpiecznych wskazanych przez gminę lub przekazać osobie uprawnionej do rozporządzania 
niebezpiecznymi odpadami. Więcej informacji w karcie charakterystyki produktu.  
 
Produkt zawiera ksylen (mieszanina), 1-metoksypropan-2-ol i fosforan cynku. Zawiera 
butanonoksim. 
Klasyfikacja preparatu: H226, H312+H332, H315, H319, H335, H373, H411, EUH 208. 
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Oznaczenie symbolem ostrzegawczym:          

Słowo sygnałowe: OSTRZEŻENIE. Więcej informacji w karcie charakterystyki produktu. 
 
Przedstawione informacje mają charakter orientacyjny, na ich dokładność mogą wpłynąć właściwości innych materiałów i inne niż przewidziane 
czynniki obecne w czasie aplikacji produktu. Wykonawca – aplikator winien używać produktu według przedstawionych instrukcji i stosować system 
w sposób właściwy, tj. zawsze brać pod uwagę wszystkie warunki zastosowania i obróbki mogące wpłynąć na końcową jakość nawierzchni. 
Dlatego zaleca się, aby wykonawcy zawsze przeprowadzali próbę w konkretnych warunkach pracy i na konkretnym rodzaju pokrywanej 
powierzchni. Powyższe informacje odnoszą się do konkretnych warunków wykonywanej pracy i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń 
prawnych. W celu uzyskania informacji niezamieszczonych w niniejszej karcie katalogowej należy skontaktować się z producentem.  Producent 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kartach katalogowych bez uprzedzenia 
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