
Strona 1 z 2 

 
2329 IT 12.10 

Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

Obszary stosowania 

Do stosowania na zewnątrz, na 
starym i nowym drewnie. Szcze-
gólnie nadaje się do starych, ma-
lowanych powłok, również do tyn-
ków, muru, betonu, zwietrzałego 
cementu włóknistego, rynien 
i blach cynkowych oraz innych 
podłożach. 
 
W przypadku stosowania na krze-
słach, ławkach itp. należy na za-
kończenie nałożyć powłokę 
ochronną, zapobiegającą farbowa-
niu. 

Właściwo ści produktu 

Rofalin Acryl Plus jest farbą łatwą 
w stosowaniu, zapewniającą 
ochronę podłoża przez wiele lat. 
Trwale elastyczna powłoka nie 
łuszczy się, nawet w ekstremal-
nych warunkach pogodowych. 
Charakteryzuje się dużą siłą kry-
cia, odpornością na ulewny deszcz 
i na wietrzenie, szybko schnie, ma 
nikły zapach. Rofalin Acryl Plus 
zawiera konserwant zabezpiecza-
jący przed uszkodzeniem powłoki 
przez mikroorganizmy (algi, ple-
śnie itd.).   

Sposób stosowania 

Należy nanieść pędzlem, wałkiem 
lub natryskowo 2 warstwy nieroz-
cieńczonego Rofalin Acryl. W przy-
padku podłoży silnie chłonących 
pierwszą warstwę należy rozcień-

czyć dodając 10% wody. Drewno 
stosowane na zewnątrz zaimpre-
gnować środkiem ochrony drewna. 
Aby zapobiec przebijaniu barwni-
ków zawartych w drewnie podczas 
stosowania  białego Rofalin Acryl 
Plus lub jego jasnych kolorów, na-
leży drewno dwukrotnie zagrunto-
wać preparatem Aidol Isoliergrund.  

Dopuszczalna wilgotność drewna 
iglastego wynosi 15%, a liściaste-
go 12%. 

Drewno stosowane na zewn ątrz 

Obudowy, deskowania, elewacje 
z gontu, altany ogrodowe, wiaty 
samochodowe, konstrukcja drew-
niana muru szachulcowego itd. 

Pierwsza powłoka: 

Impregnacja: w razie potrzeby wy-
konać impregnacje za pomocą 
Aidol Grund/Bläuesperre albo 
Imprägniergrund GN. 

Międzywarstwa: Rofalin Acryl Plus 
przed wbudowaniem  

Powłoka końcowa: Rofalin Acryl 
Plus. 

Aby zapobiec przebijaniu barwni-
ków zawartych w drewnie podczas 
stosowania  białego Rofalin Acryl 
Plus lub jego jasnych kolorów, na-
leży drewno dwukrotnie zagrunto-
wać preparatem Aidol Isoliergrund.  

Renowacja: Powierzchnię oczy-
ścić, luźne warstwy starej farby 
usunąć, w razie potrzeby odsłonię-
tą powierzchnię czystego drewna 
należy zagruntować Aidol 
Grund/Bläuesperre albo 
Imprägniergrund GN. 

Powłoka grubtująca: Rofalin Acryl 
Plus. 

Powłoka końcowa: Rofalin Acryl 
Plus. 

Metal 

Aluminium 
Powierzchnia musi być czysta, 
wolna od oleju i tłuszczu ( wyczy-
ścić V 101) 
Grunt: Rofalin Acryl PLus 

Dane techniczne  produktu  

Gęstość:                 ok.1,15 g/cm3 w temp. 20°C 
Lepkość:                ok. 2000 Pam. s w  temp. 20°C 
Stopień połysku:            półmat 
Zapach:                 słaby, charakterystyczny 
Rodzaj opakowania:           pojemniki z blachy  5,0L i 20,0 l  
Kolor:                 2329 biały 

2328 odcienie specjalne (np. 
RAL) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2329 

Rofalin Acryl Plus 
  Farba na bazie akryli, do ochrony drewna i innych 

podłoży stosowanych na zewnątrz przed czynni-
kami atmosferycznymi                 
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Powłoka końcowa: Rofalin Acryl 
Plus 
Cynk ( ocynkowana blacha stalo-
wa) 
Powierzchnia musi być czysta, 
wolna od oleju i tłuszczu  Nałożyć 
dwie powłoki z nie rozcieńczonego 
Rofalin Acryl Plus. 

Cement włóknisty – na zewn ątrz 

Po 6 miesiącach oddziaływania 
czynników zewnętrznych po-
wierzchnię oczyścić (szczotką) 
Grunt: Grundierung SV 
Międzywarstwa: Rofalin Acryl Plus 
Powłoka końcowa: Rofalin Acryl 
Plus. 

Powierzchnie pomi ędzy elemen-
tami konstrukcji szachulcowej 

Powierzchnie z tynku wapiennego 
należy oczyścić i zagruntować 
środkiem Funcosil Tiefengrund. 
Powłoka gruntująca: Rofalin Acryl 
Plus 
Powłoka końcowa: Rofalin Acryl 
Plus.  

Tynki zewn ętrzne  

Tynk hydrauliczny schnący pod 
wpływem powietrza, cement wa-
pienny i tynk cementowy, grupa 
zapraw Ib, II i III: 
Pierwsza powłoka na nowym tyn-
ku:  
gruntowanie Funcosil Imp-
rägniergrund 
Powłoka gruntująca: Rofalin Acryl 
Plus rozcieńczony do 10% wodą. 
Powłoka końcowa: Rofalin Acryl 
Plus nierozcieńczony. 
Powłoka renowacyjna: 
Gruntowanie: powierzchnię prze-
widzianą do malowania oczyścić, 
piaszczące tynki zagruntować 
środkiem, stosując Funcosil Tie-
fengrund. 
Powłoka gruntująca: Rofalin Acryl 
rozcieńczony do 10% wodą. 
 
Powłoka końcowa: Rofalin Acryl 
nierozcieńczony. 
Powłoki renowacyjne na starych 

warstwach farb dyspersyjnych, 
tynkach z tworzywem sztucznym, 
powłokach z farb olejnych i lakie-
rów. 
 
Gruntowanie: 
Powierzchnię przeznaczoną do 
malowania należy oczyścić, usu-
nąć luźne, nienośne elementy, na-
prawić uszkodzone fragmenty tyn-
ku, a kredujące powłoki malarskie 
pokryć środkiem Funcosil Tiefen-
grund.  
 
Powłoka gruntująca: Rofalin Acryl 
Plus w rozcieńczeniu wodą do 
maks. 10%.  

Powłoka końcowa: nie rozcieńczo-
ny Rofalin Acryl. 

Wskazówki 

Kolor zgodny ze wzorcem powsta-
je dopiero po wyschnięciu powłoki.  
Powłoka twardnieje po 2 tygo-
dniach. Drewno stosowane na ze-
wnątrz POM pomalowaniu można 
narażać na deszcz nie wcześniej, 
niż po upływie  4 godzin (niebez-
pieczeństwo zmycia). Produktu nie 
należy stosować w przypadku 
temperatury obiektu poniżej +5°C 
lub w razie silnego nasłonecznie-
nia. 

Narzędzia, czyszczenie 

Natychmiast po użyciu pędzel 
umyć wodą z dodatkiem detergen-
tu. Brudną ciecz usunąć zgodnie  
z przepisami. 

Zużycie, ilo ść nakładanego ma-
teriału 

Zależnie od rodzaju podłoża ok. 80 
– 100 ml/m² na jedno malowanie. 

Schni ęcie 

Około 4 godzin w temp. 20°C 
i 65% wilgotności względnej po-
wietrza. Niższe temperatury i wyż-
sza wilgotność powietrza wydłuża-
ją proces schnięcia.  

Rozcieńczanie 

W razie potrzeby rozcieńczać wo-
dą. 

Składowanie 

W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach w chłodnym miejscu  
co najmniej 12 miesięcy. Chronić 
przed mrozem. 

Skład chemiczny 

Zawiesina akrylowa, dwutlenek ty-
tanu, krzemiany, benzyna lakowa, 
woda, środek konserwujący: izo-
tiazolinon. 

Zawarto ść lotnych substancji 
organicznych 

Wartości graniczne UE dla tego 
produktu (kat. A/a) 30g/l (2010). 
Ten produkt zawiera maksymalnie 
29 g/l VOC. 

Warunki bezpiecznego stoso-
wania  

Podczas stosowania i przechowy-
wania należy zachowywać nor-
malne zasady bezpieczeństwa. 

Kod produktu: M-DF 02. 

Usuwanie 

Resztki produktu należy usunąć 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Całkowicie opróżnione opa-
kowania przekazać do systemu re-
cyklingu. 

Oznaczenia 

WGK:   1 
ADR:    -/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


