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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Biały podkład na bazie żywic akrylowych o niskiej zawartości 

LZO, odpowiedni do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Idealny 

jako podkład blokujący plamy z nikotyny, dymu, zanieczyszczeń 

miejskich, markerów, graffiti, pleśni, starej wilgoci. Doskonała 

przyczepność do nowo powstałych powierzchni tynkowych i ce-

mentowych oraz bardzo dobra przyczepność do starych po-

wierzchni takich jak wapno, gips, stary beton, stare uszkodzone 

powierzchnie malowane. Idealny do gruntowania i renowacji już 

pomalowanych powierzchni zewnętrznych. Bardzo dobre krycie, 

dzięki czemu można zaoszczędzić na warstwie wykończeniowej. 

Szybkoschnący. Może być stosowany jako podkład do farb emul-

syjnych lub akrylowych.  

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Tekstura Mat. 

Ciężar właściwy 1,41 – 1,44 kg/l. 

Zdolność krycia 8-10 m²/l na warstwę, w zależności od powierzchni. 

Rozcieńczanie 
Jako "Podkład blokujący" przy aplikacji 

pędzlem/wałkiem - do 5% obj. z 

SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Jako "Podkład 

wiążący"  przy aplikacji pędzlem/wałkiem - 

do 5% obj. z SMALTOLUX WHITE SPIRIT. 

Schnięcie 
Dotykowo suchy po 1-2 godzinach. 

Możliwość nakładania kolej-

nych warstw 

Możliwość nakładania kolejnej powłoki po 

2-4 godzinach. Czasy mogą ulec wydłuże-

niu w zimnych i mokrych warunkach pogo-

dowych. 

Klasa LZO 
a. "Podkłady blokujące" Typ SB. Limit LZO = 

450 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do 

użycia = 440 g/l. "Podkłady wiążące" Typ SB. 

Limit LZO = 750 g/l. Maks. LZO produktu go-

towego do użycia = 550 g/l. Spełnia wymaga-

nia przepisów WE do 2011 roku. LZO: lotne 

związki organiczne o temperaturze wrzenia 

< 250°C. 

Odcienie Biały. unikać barwienia. 

 

       

 

 

Smaltox Mono 
Specjalny podkład odcinający 

plamy 

 Zdolność krycia:  8 - 10 m²/l 

  

 Schnięcie: 1 - 2 godziny 

 

 Rozcieńczenie: do 5% obj. z 

Smaltolux White Spirit 

 

 Możliwość nakładania 

kolejnej powłoki: 2-4 godzin 

 

Opakowanie: 750ml, 2,5l 

Aplikacja Pędzel, wałek 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Oczyścić powierzchnię z kurzu, oleju, farb, wilgoci. Ostrożnie usu-

nąć pył papierem ściernym. 

APLIKACJA 

Dobrze wymieszać przed użyciem. Nałożyć jedną lub dwie warstwy 

SMALTOX mono. Po zagruntowaniu użyć SMALTOPLAST ACRYLIC 

100%, SMALTOPLAST extra lub dowolnej farby emulsyjnej bądź 

akrylowej VECHRO.  

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je 

w puszce lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi 

do puszki, po czym natychmiast je umyć ciepłą wodą z mydłem. 

WARUNKI APLIKACJI 

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne wa-

runki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby. 

Nowe elementy betonowe lub murowane muszą zostać osuszone 

przez 3-4 tygodnie przed zagruntowaniem. 

PRZECHOWYWANIE 

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 

Chronić przed słońcem. 

ZNAKOWANIE 

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kartą charak-

terystyki (MSDS) produktu. 

 BEZPIECZEŃSTWO 

Przeczytać instrukcje znajdujące się z tyłu produktu. Trzymać poza 

zasięgiem dzieci. 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają 

z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 

9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt 

nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkowania. 

 

 

                        

             

              

   

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel w Polsce 

www.matchembud.com.pl 

www.matchembud.com.pl

