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Akrylowa farba dekoracyjna imitująca granit 
 
OPIS PRODUKTU 
Ekologiczna farba wyprodukowana na bazie składników najnowszej generacji. Specjalnie dobrane 
składniki sprawiają, że Troken Stone posiada podwyższoną odporność na ścieranie. Nie zawiera żadnych 
rozpuszczalników, mogących negatywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko, dzięki czemu, możemy 
bez żadnych obaw polecić wyrób do szerokiego stosowania. Płaszczyzny pomalowane farbą 
charakteryzuje przyjemna dla oka imitacja granitu, a podwyższone krycie wpływa na ekonomiczne 
wykorzystanie farby. 
 
ZASTOSOWANIE 
Troken Stone przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. 
Optycznie maskuje niedoskonałości podłoża, wygodna w aplikacji, zapewnia prawidłową mikrowentylację 
powierzchni, np. kuchni i łazienki. Farbę można stosować na zewnątrz do dekoracji, np. elewacji, kolumn 
elewacyjnych, parapetów, drewna, betonu, ceramiki i tworzyw sztucznych. 
 
GŁÓWNE CECHY 

− imitacja kamienia, efekt 3D 
− umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni 
− optycznie maskuje niedoskonałości podłoża 
− łatwa aplikacja za pomocą pistoletu, niebrudząca, niekapiąca 
− bardzo wydajna, nie pozostają resztki farby w naczyniu 

 
Ilość warstw 1 

Czas schnięcia powłoki (w temp. pokojowej) 5-6h 
Sposób nanoszenia pistolet natryskowy HVLP, dysza pow. 2,5 mm 

Zużycie 0,125 kg/m2 do 0,25 kg/m2 
 
METODA APLIKACJI 

1. Przygotowanie podłoża 
− pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń 
− podłoże musi być wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (w 

przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosować specjalne materiały 
przeznaczone do ich likwidacji) 

− powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść 
− powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, 

zagruntowana produktem głęboko penetrującym 
− po pełnym wyschnięciu zagruntowanej ściany nałożyć farbę podkładową lub podkład tynkarski 

z 
piaskiem kwarcowym lub krzemianowym 

− staranne przygotowanie podłoża gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu końcowego 
 

2. Malowanie 
− świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia 
− malować wyłącznie pistoletem ciśnieniowym HVLP (niskie ciśnienie powietrza – mało powietrza, 

dużo farby): ujednolicona szybkość aplikacji, powtarzalność aplikacji, dobry wzór natrysku, niskie 
ścinanie w pistolecie nie rozprasza plam barwnych, utrzymuje wielkość kropli 

− natryskiwać malowaną powierzchnię pod kątem 90o, trzymając pistolet w równej odległości od 
malowanej powierzchni 

− prace malarskie prowadzić w dobrych warunkach atmosferycznych (brak mgły, deszczu, śniegu) 
− tylko jedna warstwa farby, nie mieszać, nie rozcieńczać 
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Akrylowa farba dekoracyjna imitująca granit 
 

3. Dodatkowe informacje 
− maluj w temperaturze +5°C do +30°C 
− po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą 
− w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz 

do zaniku 
− charakterystycznego zapachu 
− efekt końcowy należy oceniać po całkowitym wyschnięciu 

 
DATA WAŻNOŚCI 
24 miesiące od daty produkcji, w nieotwartym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym lecz 
chronionym przed mrozem otwarte opakowanie zużyć w ciągu 30 dni. 
 
OPAKOWANIA HANDLOWE 
1kg, 5kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej 
czas schnięcia i czas do nałożenia kolejnej warstwy dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe 
temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie należy aplikować produktów w niższych lub wyższych 
temperaturach niż dopuszczalne! 

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania. 

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma 
TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą 
wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. 
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