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Numer art. Kolor Opakowanie
38874 6203 Grey  8 kg 
38877 6203 Grey 20 kg 
37216 Sig 61  20 kg 
37227 Sig 61  8 kg 

Paint Sand 6203

Małe pęknięcia i nierówności są naprawiane za 
pomocą szpachli Hagmans Floor Putty. Większe 
szorstkie powierzchnie należy naprawiać 
gruboziarnistą zaprawą naprawczą.

Zagruntować Floor Paint EP-V w wybranym kolorze. 
W przypadku podłoży porowatych/chłonnych farbę 
rozcieńczyć 10-20% wodą. Upewnij się, że 
wentylacja jest dobra, aby woda rozproszyła się, 
zanim farba stwardnieje.

Alt. 1. Część powierzchni pokryć lakierem 
grubowarstwowym EP (na mniejszych 
powierzchniach ok. 5 m² należy użyć farby 
podłogowej EP-V). Następnie na mokry lakier 
posypać piaskiem malarskim. W miejscu układania 
kolejnej warstwy pozostaw co najmniej 20 cm 
wolnej przestrzeni. Ma to na celu uniknięcie 
malowania na piasku.

Alt. 2. Całą powierzchnię pokryć lakierem Thick Film 
Lac-quer EP. Użyj kolców, gdy piasek farby zostanie 
rozprowadzony w mokrym lakierze. Ważne jest, aby 
podłoga była pokryta wystarczającą ilością piasku.

Pozostaw do utwardzenia, a następnie usuń 
nadmiar piasku (piasek, który można ponownie 
wykorzystać). Zmiel powierzchnię i dokładnie 
odkurz.

Wewnątrz: Lakierować nawierzchnię 1 lub 2 razy 
przy użyciu Lakieru Grubowarstwowego EP. Oszacuj 
ok. 10 godzin między powłokami, jednak nie dłużej 
niż 24 godziny. Na zewnątrz: lakier nawierzchniowy 
co najmniej 2 razy za pomocą PU 4020. N.B. Tylko 
do użytku profesjonalnego.

*Tylko do użytku profesjonalnego.
Wytyczne różnią się w zależności od struktury podłogi.

Poprawki:  Szpachla
podłogowa

W zależności od 
rozmiaru uszkodzeń

Podkład Floor Paint EP-V = ok. 8 m²/kg

Lakierowanie: Thick Film Lacquering EP = ok. 5 m²/kg

Posypywanie piasku: = ok. 0.5-0.7 m²/kg

Lakierowanie
wewnętrzne

Thick Film Lacquer EP = ok. 2.5 m²/kg 
pierwsze lakierowanie
= approx. 4 m²/kg 
drugie lakierowanie

Top Lacquer PU 4020* = ok. 4 m²/l 
 co najmniej 2 warstwy

Instrukcja: Będziesz potrzebować
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TRWAŁE KOLOROWE PODŁOGI PIASKOWE

Kolorowy piasek
Gotowe do użycia kombinacje kolorów według kodów kolorów.
Można uzyskać bardzo trwałe powłoki w połączeniu z Floor Paint EP-V
oraz lakier grubowarstwowy EP.

Dostępny w następujących kolorach:

Sig 61

PODŁOGA - PO MALOWANIU
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Zapamiętaj
• Uwaga: Ekstremalnie wysoka temperatura m.in. bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych może skrócić czas utwardzania w 
niektórych obszarach. 
• Utwardzanie następuje przy temperaturze podłogi co najmniej 
+10 °C.
• Podłoga może być użytkowana ok. 1 godz. lub 24 godziny 
po ostatecznym lakierowaniu.
• Pełna trwałość osiągana jest po ok. 7 dniach.
• Czasy schnięcia i utwardzania obowiązują przez ok. 1 godz. 
przy temp. podłogi + 15 °C.

Lakierowanie
zewnętrzne




