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Skład  
 
 
Właściwo ści i 
stosowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykłady 
zastosowania 
 
Kolory 
 
 
Właściwo ści 
fizyczne 
 
 
 
 
 
Warto ści do 
okre ślania limitów 
emisyjnych 
 
 
Właściwo ści 
suchej powłoki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydajno ść 
 
 
 
Schni ęcie 
 
 
 
 
Zalecany sposób 
nanoszenia 
 
 
Rozcieńczanie 
 
Przygotowanie 

Dyspersja pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy alkidowej oraz polimeru winylowego w 
organicznym rozcieńczalniku z dodatkiem środków przyśpieszających schnięcie i dodatków 
uszlachetniających.  
 
Farba jest przeznaczona do powłok ochronnych podłoży betonowych i bitumicznych do użytku na 
zewnątrz i we wnętrzach. Nie nadaje się do powlekania betonowych podłoży wygładzanych, z 
mleczkiem cementowym lub monolitycznych. Powłoka farby TELKYD F 200 jest odporna na 
wilgoć i na zużycie mechaniczne, a krótkookresowo jest odporna na działanie wielu substancji 
chemicznych (np. ropy naftowej, oleju silnikowego, kwasu siarkowego).  
 
♦ wyśmienita przyczepność na podłożach betonowych i bitumicznych 
♦ bardzo szybkie schnięcie  
♦ możliwość koloryzowania w systemie HOSTEMIX 
♦ podwyższona odporność chemiczna 
♦ środek malarski 2w1 zapewnia ekonomiczną i niewymagającą pracę z nim 

Podłogi magazynów, hal produkcyjnych, piwnic, garaży, tarasy, balkony, atria, murki, powłoki 
murów do zmywania albo inne powierzchnie mineralne. 
 
Według wzorców BAL i RAL oraz innych według zapotrzebowania klienta 
 

Konsystencja 100 - 150 / ∅ 4mm Ford / 23°C 
Zawartość substancji nielotnych min. 63 % masy w zależności od koloru 
Zawartość substancji nielotnych 44 % obj. 
Temperatura zapłonu >25 °C 
Gęstość 1300 - 1400 kg/m3

 

 
VOC: 0,35 – 0,39 kg/kg farby TOC: 0,30 – 0,34 kg/kg farby 
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku określonego w ustawie Rep. Czeskiej nr 
201/2012 Dz.U. o ochronie powietrza, rozporządzenia Rep. Czeskiej nr 415/2012 Sb. o 
dopuszczalnym zanieczyszczeniu i jego stwierdzaniu w brzmieniu późniejszych zmian. 

 
Zdolność pokrywania / stopień / 1 - 2 
Połysk  / stopień / 4 - 5 
Twardość sprawdzana wahadłem po 24h min. 14%  
Przepuszczalność pary wodnej wg ČSN EN 
ISO 7783  

V3 – niska (≤ 15 g/(m2.d ) 

Szybkość przenikania wody wg ČSN EN 
1062-3 

w3 – niska ( ≤ 0,1 kg/(m2.h0,5 ) 

Przyczepność do podłoża betonowego wg 
ČSN 73 2577 

 
5,0 N/mm2 

Przeciwpoślizgowość w stanie suchym odpowiada  
 

Grubość powłoki mokrej WFT (µm) 90  180  270  
Grubość powłoki suchej DFT (µm) 40  80 120 
Wydajność teoretyczna (m2/kg) 7,8 – 8,5 4,0 – 4,2 2,6 – 2,8 

 
Temperatura podłoża 10°C 15°C 23°C 
Suche na dotyk 45 min 25 min 20 min 
Zaschnięte 24h 24h 24h 
Grubość powłoki suchej DFT 80 µm 80 µm 80 µm 

 
Urządzeniem natryskowym bezpowietrznym  
Pędzlem, wałkiem  
 
 
TELSOL BR 5 albo inne zalecane rozcieńczalniki BALT. 
 
Podłoże betonowe musi być chłonne i wysezonowane min. 28 dni, musi być suche i oczyszczone 
z kurzu, nie może być zatłuszczone, zanieczyszczone resztkami asfaltu i innych produktów 
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podło ża 
 
 
 
 
Warunki 
nanoszenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typowy system 
nanoszenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Składowanie 
 
 
Likwidacja 
opakowa ń i 
odpadów 
 
 
Bezpiecze ństwo i 
ochrona zdrowia  

ropopochodnych. Kurz najlepiej odkurzać odkurzaczem o dużej mocy. W wypadku czyszczenia 
natryskaniem wodą należy podłoże pozostawić do dokładnego wyschnięcia. W przypadku 
podłoża s większymi nierównościami zaleca się jego przeszlifowanie.  
 
Środek malarski przed aplikacją należy dobrze wymieszać, żeby na dnie nie pozostawały żadne 
osady, w przypadku powlekania penetracyjnego należy rozcieńczyć.  
Temperatura powietrza i podłoża podczas nanoszenia powinna być w zakresie 10 °C do 25 °C, 
względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 75%, temperatura i względna wilgotność 
powietrza nie powinny być mierzone w bezpośredniej bliskości malowanego podłoża. Niższa 
temperatura i większa względna wilgotność podczas nanoszenia i schnięcia oraz zbyt gruba 
warstwa nanoszonej powłoki znacznie spowalniają schnięcie i utwardzanie powłoki malarskiej. 
Na jednej powierzchni zaleca się używanie materiałów z jednej serii produkcyjnej, dzięki czemu 
jest zapewniony identyczny odcień kolorystyczny. 
 
 
Powłoka penetracyjna:  
Farbę TELKYD F 200 należy dokładnie wymieszać w całej jej objętości i dodać rozcieńczalnik 
TELSOL BR 5 w stosunku masy 1 część farby i 2 części rozcieńczalnika.  
Powłoka wierzchnia:  
Po dokładnym zaschnięciu powłoki penetracyjnej (ok. 24 godz.) do kolejnego malowania zaleca 
się farbę rozcieńczyć w stosunku 10 części farby do 1 części rozcieńczalnika. Powłokę 
wierzchnią należy nanosić po dokładnym zaschnięciu poprzedniej warstwy bez rozcieńczalnika 
albo z jego minimalną ilością w zależności od chłonności podłoża. Optymalna grubość powłoki to 
ok. 80 µm. 
 
 
Produkt zachowuje swoje właściwości użytkowe przez 5 let od daty produkcji, jeżeli znajduje się 
w nieotwartym opakowaniu pierwotnym. Składować w środowisku suchym w temperaturach 5-
25°C. 
 
Zyżyte i dokładnie opróżnione opakowanie należy przekazać do punktu odbioru odpadów z 
opakowań. Opakowania z resztkami produktu należy przekazać do miejsca przeznaczonego do 
odbioru odpadów niebezpiecznych albo przekazać osobie uprawnionej do manipulowania z 
odpadami niebezpiecznymi. Więcej informacji w karcie bezpieczeństwa produktu. 
 
Produkt zawiera ksylen (mieszaninę), octan 2-metoksy-1-metyloetylu oraz węglowodory C9 
aromatyczne. 
Klasyfikacja środka:  H226 Łatwopalna ciecz i pary. H312+H332 Działa szkodliwie w kontakcie 
ze skórą i w następstwie wdychania. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na 
oczy. H335 Może powodować podrażnienia dróg oddechowych. H373 Może powodować 
uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe albo powtarzane narażanie. H412 Działa szkodliwie 
na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH208 Zawiera metyletylowy keton 
butanonu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
 

Oznaczone piktogramami ostrzegawczymi:     
Wyraz sygnalizujący: OSTRZEŻENIE. Więcej w karcie bezpieczeństwa produktu. 
 

 
 
 
Te dane są tylko orientacyjne, a ich dokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych wpływów podczas pracy 
ze środkiem. Osoba pracująca ze środkiem czy go aplikująca ponosi odpowiedzialność za poprawne użycie produktu zgodnie z istrukcją 
użytkowania oraz za poprawną aplikację systemu malarskiego, tj. musi zawsze ocenić wszystkie okoliczności aplikacji i opracowania, które 
mogłyby mieć wpływ na końcową jakość powłoki. Dlatego zaleca się zawsze przeprowadzić próbę w konkretnych warunkach pracy i na 
konkretnym rodzaju podłoża. Powyżej przedstawione dane są danymi, które mają wpływ na konkretne warunki pracy, a więc nie mają charakteru 
przepisu prawnego. Informacje dodatkowe niezawarte w niniejszej karcie katalogowej należy konsultować z producentem. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w kartach katalogowych bez wcześniejszego powiadomienia. 


