
Floor Paint 1K
Opis produktu:
Floor Paint 1K to wewnętrzno - zewnętrzna podłogowa farba 
poliuretanowo – akrylowa, która ze względu na dużą 
wytrzymałość mechaniczną może być przeznaczona do 
drewnianych podłóg, linoleum, metalu i betonu. Nadaje się do 
użytku zarówno domowego, jak również komercyjnego. Dzięki 
doskonałej przyczepności, wysokiej odporności na wodę, 
zarysowania i warunki atmosferyczne może być stosowana na 
powierzchnie znajdujące się w najbardziej wymagających 
miejscach: garażach, piwnicach, schodach i innych powierzchniach 
użytkowych. W pomieszczeniach narażonych na kontakt z 
substancjami chemicznymi zaleca się stosowanie Floor Paint EP-V.

Dane techniczne: 
Spoiwo:  
Charakterystyka dyfuzji: 

Temperatura stosowania:
Czas schnięcia:
Czas utwardzania: 
Pełne parametry 
użytkowe:
Ciężar właściwy:  
Zawartość substancji 
stałych: 
Wydajność: 
Stopień połysku:  
Zagrożenie pożarowe:  
Termin ważności:  

poliuretanowo-akrylowe
przepuszczalna dla pary wodnej przy 
dwóch warstwach, każda 0,1 l/m2
min. +5 °C
max. 2h
12h

5-7 dni
1.2

około 47% suchej masy
1 litr pokrywa ok. 10 m2
około. 40 (półpołysk)
brak zagrożenia pożarowego
2 lata. Chronić przed mrozem.

Przygotowanie:
Przed malowaniem wyłącz ogrzewanie podłogowe. 
Dokładnie wyczyść powierzchnie, które mają być malowane. 
Wypełnij wszystkie otwory, pęknięcia i nierówności za 
pomocą Hagmans Floor Putty. W przypadku większych 
uszkodzeń użyj grubej zaprawy naprawczej. Stare powłoki 
farby czy lakieru oszlifuj i wygładź. Podczas malowania 
uszkodzonych powierzchni drewnianych nakładaj 1 - 2 
warstwy Hagmans Barrier Primer uważając aby nie powstały 
zacieki. Na silnie odbarwionych podłożach zawsze stosuj 
dwie warstwy. W zależności od podłoża: zagruntuj przy 
użyciu Hagmans Barrier Primer, alternatywnie Floor Paint 
1K. Upewnij się, że wentylacja jest dobra. Drugą warstwę 
nałóż nierozcieńczoną farbą podłogową  Floor Paint 1K. 

Pakiety:
1 L, 4 L, 10 L.

Kolorystyka:
Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w 
bieżącym cenniku, katalogach lub ulotkach o 
produktach
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Produkt do ochrony powierzchni betonowych
Powłoka

Klasyfikacja ogniowa :
Przepuszczalność pary wodnej:
Pochłanianie kapilarne i przepuszczalność wody:
Siła przyczepności:

Bfl-s1 
Klasa I 

w < 0,1 kg/m2h0,5

>2,0 N/mm2
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