
 

 
 

23.05.2011 r. 

Tikkurila Blackboard Paint  
 Akrylowa farba do tablic 

 

. 

Tikkurila Polska S.A., 39-200 Dębica, ul. Ignacego Mościckiego 23 
www.tikkurila.pl 

Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55 

 
 

OPIS 
Wodorozcieńczalna, akrylowa farba do malowania tablic. 
    

ZASTOSOWANIE 
Tablice. Podczas pisania kredą, kreda dobrze przywiązuje się do pomalowanej powierzchni oraz łatwo jest ją 
zetrzeć. 
  

DANE TECHNICZNE 
Zawartość części stałych (obj.): ok. 35% 
Gęstość: ok. 1,1 kg/l (ISO 2811) 
Rozcieńczalnik: woda 
 

KOLORYSTYKA 
Czarny (nr 202). 
 

SPECYFIKACJA 
Przygotowanie podłoża: 
Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz z niemalowanej powierzchni. Zagruntować przy użyciu Tikkurila 
Otex Adhesion Primer. 
Powierzchnie wcześniej malowane: Umyć całą powierzchnię przed malowaniem za pomocą Tikkurila Maalipesu 
Cleaning Detergent, a następnie przemyć delikatnie wodą. Pozostawić do wyschnięcia. Zeszlifować powierzchnię i 
usunąć kurz po szlifowaniu. Zagruntować przy użyciu Tikkurila Otex Adhesion Primer. Jeśli powierzchnia była 
wcześniej malowana Tikkurila Blackboard Paint, malowanie konserwacyjne może być wykonywane bezpośrednio 
na starej powierzchni farby, bez potrzeby szlifowania i gruntowania. 

 

APLIKACJA 
Metody: 
Pędzel lub natrysk. 
Warunki aplikacji: 
Wszystkie powierzchnie malowane powinny być czyste i suche, temperatura powietrza co najmniej +15°C i nie 
więcej niż +25°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. 
Malowanie: 
Wyrób dokładnie wymieszać przed malowaniem. Nałożyć 1-2 warstwy produktu na całej powierzchni za pomocą 
pędzla lub natrysku. 
Wydajność: 
9-12 m2/l 
Czas schnięcia: 
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza poniżej 50% zazwyczaj farba osiąga suchość dotykową po 24 
godzinach.  
Czyszczenie narzędzi:  
Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.  
Czyszczenie pomalowanej powierzchni: 
Najwcześniej 1 miesiąc po zastosowaniu można czyścić powierzchnię neutralnym detergentem (pH 6-8), używając 
miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki. Bardzo brudne powierzchnie mogą być czyszczone detergentem o lekkim 
odczynie alkalicznym (pH 8-10) przy użyciu szmatki, mopa lub gąbki. Delikatnie spłukać powierzchnie po myciu. Przy 
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rozcieńczaniu detergentu należy przestrzegać instrukcji producenta.  
Produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego 
czasu trzeba obchodzić się z pomalowaną powierzchnią odpowiednio delikatnie. Jeśli powierzchnia ma być 
czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć miękkiej szczotki, szmatki lub mopa.  
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
Puste puszki należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy 
przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. 
 

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ. 
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. 
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. 
Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji 
natryskowej. 
  

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT 
Chronić przed mrozem.  
 

OPAKOWANIA 
1 l 
 
Kat. A/d. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są 
przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na 
wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub 
różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody 
spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych 
informacji bez wcześniejszego uprzedzenia. 


