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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Vechro Pro Pool Plus 1 to wysokiej jakości farba do basenów, na 

bazie chlorowanej żywicy gumowej, która tworzy grubą i ela-

styczną powłokę. Odpowiednia do malowania nowych basenów i 

odmalowania basenów wykonanych z betonu. Doskonała przy-

czepność na tych powierzchniach.  Nie zawiera ołowiu i innych 

substancji toksycznych oraz nie zanieczyszcza wody, na którą 

jest odporna. Polecana do basenów oraz powierzchni w stałym 

kontakcie z wodą słodką lub morską. Doskonała odporność na 

chlor i inne środki konserwujące. Zapewnia doskonały efekt de-

koracyjny przy prostej aplikacji. Łatwa w użyciu i nałożeniu po 

uprzednim przygotowaniu podłoża. Szybkoschnąca nawet w 

trudnych warunkach atmosferycznych.  

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Tekstura Satyna do 20-30 jednostek pod kątem 60º. 

Ciężar właściwy 1,10 –1,16 kg/l  

(w zależności od odcienia koloru). 

Zdolność krycia 7 - 9m2 /l na warstwę, w zależności od  

od chłonności podłoża 

Rozcieńczanie 
8-10% z Thinner No1 VECHRO w przypadku 

aplikacji pędzlem/wałkiem i 10-20% w 

przypadku aplikacji natryskowej. 

Schnięcie 
Bezdotykowe w ciągu 0,5-1 godziny. 

Możliwość  

nakładania  

kolejnych warstw: 

16 godzin po aplikacji. Sprawdzić dolne rogi 

basenu i ocenić, czy powłoka tam jest mo-

kra, czy też nie.  Jeśli tak, proszę odczekać 

do całkowitego wyschnięcia i odparowania 

rozpuszczalników. 

Klasa LZO 
"Podkłady klejące, powłoki przeznaczone do 

nadawania własności hydrofobicznych" Typ 

SB. Limit LZO = 750 g/l. Maks. LZO produktu 

gotowego do użycia = 745 g/l. LZO: lotne 

związki organiczne o temperaturze wrzenia 

< 250°C. 

Odcienie kolorów Jasny turkus i inne odcienie na 

 zamówienie 

 

       

 

Vechro Pro 

 Pool Plus 1 
FARBA DO BASENÓW NA BAZIE 

CHLOROKAUCZUKU 

 Zdolność krycia: 7 - 9 m2 /l  

na powłokę, w zależności  

Od chłonności podłoża 

 Schnięcie: ½ - 1 godzina 

 Rozcieńczanie: 8-10% z Thinner 

No1 VECHRO w przypadku aplikacji 

pędzlem/wałkiem i 10-20% w przypadku 

aplikacji natryskowej 

 Możliwość nakładania 

kolejnej powłoki: 16 godzin 

Opakowanie: 4l 

Aplikacja:Pędzel, wałek, natrysk 

bezpowietrzny 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

NOWE POWIERZCHNIE BETONOWE: W celu zagwarantowania do-

brej przyczepności farby zalecamy zagruntowanie powierzchni 

kwasem solnym o stężeniu 10%, który otworzy pory podłoża i jesz-

cze bardziej poprawi przyczepność. Przepłukać ścianki basenu dużą 

ilością wody i oczyścić je z resztek farb i rdzy. Odczekać co naj-

mniej tydzień przed malowaniem w celu uzyskania w 100% suchej 

powierzchni. STARE, JUŻ POMALOWANE POWIERZCHNIE: Po-

wierzchnię należy oczyścić z kurzu, oleju, starych farb, rdzy itp. i 

wyszlifować. Powierzchnie błyszczące (tj. pomalowane powłokami 

dwuskładnikowymi) powinny być starannie wyszlifowane i oczysz-

czone przed malowaniem w celu zagwarantowania dobrej przy-

czepności.  Zagruntować nowe i stare, odpowiednio przygotowane 

powierzchnie Vechro Pro Pool Plus 1 rozcieńczonym w ok. 20% roz-

cieńczalnikiem Thinner No1 VECHRO. 

APLIKACJA 

Nałozyć dwie warstwy Vechro Pro Pool Plus 1. Należy unikać two-

rzenia warstwy o całkowitej grubości suchej warstwy większej niż 

120 μm. Wypełnić basen wodą po całkowitym wyschnięciu warstwy 

(ok. 14 dni). 

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 rozcieńczalnikiem Thinner 

No1 VECHRO, wodą i mydłem. 

WARUNKI APLIKACJI 

Unikać malowania na mokrych powierzchniach i w nasłonecznio-

nych miejscach.   

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

runki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby. 

ZNAKOWANIE 

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

terystyki (MSDS) produktu. 

 BEZPIECZEŃSTWO 

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

