
Farby żywiczne do podłóg
Do malowania betonowych, metalowych

 i drewnianych powierzchni
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Farba żywiczna Floor Paint 1K Garage
Floor Paint 1K Garage to wewnętrzno - zewnętrzna podłogowa farba poliuretanowo – akrylowa, która charak-
teryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. Nadaje się do użytku zarówno domowego, jak również komer-
cyjnego. Dzięki doskonałej przyczepności i wysokiej odporności na zarysowania  oraz warunki atmosferyczne 
może być stosowana w najbardziej wymagających miejscach: garażach, schodach i na innych powierzchniach 
użytkowych. Ze względu na paro - przepuszczalność może być używana w pomieszczeniach narażonych na 
stałe zawilgocenie np. w piwnicach, w których  wilgotność podłoża nie przekracza 6%. W pomieszczeniach 
narażonych na kontakt z substancjami  chemicznymi zaleca się stosowanie Floor Paint EP-V.

Przeznaczenie:
Do drewnianych podłóg, linoleum, metalu i betonu

Pakiety: 1L, 4L, 10L

Charakterystyka Przepuszczalna dla pary wodnej przy 
dwóch warstwach, każda 0,1l/m2

Spoiwo Poliuretanowo - akrylowe

Temp. stosowania min. +5oC

Zawartość substancji stałych ok. 47% suchej masy

Pełne parametry użytkowe 5-7 dni

Stopień połysku ok. 40 (półmat)

Czas schnięcia max. 2h

Wydajność 1l pokrywa ok. 10m2

Ciężar właściwy 1.2

Zagrożenie pożarowe brak zagrożenia pożarowego

Termin ważności 2 lata. Chronić przed mrozem

DANE TECHNICZNE:

IDEALNA  
DO GARAŻY 
 I PIWNIC
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Pierwsza warstwa farby 1K rozcieńczona do 20%

Druga warstwa farby 1K nie rozcieńczona

Płatki Paint Flakes

Pierwsza warstwa lakieru Klarlack 1K

Druga warstwa lakieru Klarlack 1K

Wartswy opcjonalne

PRZEKRÓJ 
WARSTW 1K

CENNIK*

Zestaw

Opcja farby żywicznej - BASIC

Opcja farby żywicznej - STRONG

Opcja farby żywicznej z płatkami - STRONG

+

+

+

+

+

+

+ +

Cena netto (od) 1m2 

zestawu - nałożenie 
dwóch warstw

*Ceny przybliżone

29,44 zł

51,90 zł

60,01 zł

29,44 zł

62,66 zł

72,64 zł

Cena brutto (od) 1m2 

zestawu - nałożenie 
dwóch warstw
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Farba żywiczna Floor Paint EP-V
Floor Paint EP-V to dwuskładnikowa, podłogowa farba epoksydowa. Może być stosowana wewnątrz budyn-
ków. Floor Paint EP-V to farba przeznaczona głównie do powłokowego zabezpieczania podłoży mineralnych. 
Może być stosowana w miejscach występowania obciążeń mechanicznych wywołanych ruchem pieszym, wóz-
kami widłowymi i innymi pojazdami na kołach ogumionych.  Ze względu na paro - przepuszczalność może być 
stosowana w pomieszczeniach narażonych na stałe zawilgocenie np. w piwnicach, w których wilgotność pod-
łoża nie przekracza 6%. Służy do  wykonywania trwałych, estetycznych i łatwych do utrzymania w czystości 
posadzek w garażach, wielopoziomowych parkingach, halach przemysłowych, magazynach, pomieszczeniach 
 technicznych. Zapewnia wysokie krycie podłoża, jest łatwa w aplikacji, ma doskonałą przyczepność do betonu, 
zwiększa odporność chemiczną podłoży.

Przeznaczenie:
Beton, zaprawa cementowa, jastrych mineralny, masa samo-
poziomująca, itp. 

Pakiety: 1kg, 4kg, 10kg

Spoiwo Żywica epoksydowa

Czas schnięcia max. 2h

Charakterystyka dyfuzji Przepuszczalność wody

Czas utwardzenia 10h

Ruch pieszy 24h

Temp. stosowania min. +10oC

Następna warstwa 10-24h

Pełne parametry użytkowe 5-7 dni

Stopień połysku ok. 80 (wysoki połysk)

Zagrożenie pożarowe brak zagrożenia pożarowego

Termin ważności 2lata. Chronić przed mrozem

Proporcje mieszania A - Comp: 3 części wagowe
B - Comp: 7 części wagowych

Zawartość substancji stałych 53% objętności. Grubość jednej
warstwy - 50μ

Wydajność Zużycie ok. 0.12kg. 
1kg pokrywa ok. 8m2

Rozcieńczanie ok. 10-20% wody podczas   
gruntowania podłoża (1 warstwa)

DANE TECHNICZNE:

SPRAWDZONE 

KOMERCYJNE 

ZASTOSOWANIE

www.hagmans.pl
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Pierwsza warstwa farby EP-V rozcieńczona do 20%

Druga warstwa farby EP-V nie rozcieńczona

Płatki Paint Flakes

Pierwsza warstwa lakieru Klarlack EP-V

Druga warstwa lakieru Klarlack EP-V

Wartswy opcjonalne

PRZEKRÓJ 
WARSTW EP-V

CENNIK*

Zestaw

Opcja farby żywicznej - BASIC

Opcja farby żywicznej - STRONG

Opcja farby żywicznej z płatkami - STRONG

+

+

+

+

+

+

+ +

Cena netto (od) 1m2 

zestawu - nałożenie 
dwóch warstw

*Ceny przybliżone

42,26 zł

68,90 zł

77,01 zł

51,98 zł

78,62 zł

86,73 zł

Cena brutto (od) 1m2 

zestawu - nałożenie 
dwóch warstw
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POZOSTAŁE
PRODUKTY

Paint Flakes to płatki dekoracyjne do posa-
dzek, które poprawiają wygląd posadzki, ma-
skują nierówności i niedoskonałości podłoża.

Klarlack 1K to jednoskładnikowy, bezbarwny 
lakier na bazie poliuretanu, łatwy w obrób-
ce i niezwykle trwały

Clear Lacquer EP-V to dwuskładnikowy  
lakier epoksydowy doskonały do lakierowa-
nia podłóg

Szybkoschnący podkład o bardzo dobrych 
właściwościach izolacyjnych, powłokowych 
oraz wykończeniowych. Mocno kryjący i bar-
dzo wydajny. Odporny na działanie domo-
wych środków chemicznych. 

Bezrozpuszczalnikowy 2-składnikowy pod-
kład epoksydowy o doskonałej przyczepno-
ści, nawet na wilgotnych powierzchniach i 
nieprzepuszczalnych podłożach.

Bezbarwne, wodorozcieńczalne spoiwo 
pyłowe na bazie cementu przeznaczone do 
gruntowania chłonnych podłoży mineral-
nych. Po zaaplikowaniu pozostaje całkowi-
cie bezbarwny i niewidoczny. Wnika w po-
wierzchnię. 

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, 
przezroczysta powłoka epoksydowa, uży-
wana w połączeniuz kolorowym piaskiem 
do tworzenia wysoko-piętrowych powłok 
podłogowych.

Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa. 
Tworzy estetyczne wykończenie posadzki 
zabezpieczając ją przed czynnikami mecha-
nicznymi i chemicznymi. 

Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba 
epoksydowa, przeznaczona głównie do 
malowania grubych warstw betonowych 
podłóg, jak również można ją stosować na 
inne podłoża, np. drewno i płyty wiórowe.

Paint Flakes Klarlack 1K Clear lacquer EP-V

Blocker Isolation Spray

Adhesion Primer EP

Dammbindning 1K

HP Binder LT

Floor Coating HP Plus

Thick Film Paint EP-V


