
ZUŻYCIE

ok. 0,4 kg/m² przy dwukrotnym malowaniu gładkiej powierzchni
 

OPAKOWANIA

wiadro 5 kg 
 

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Bejcę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych 
opakowaniach. Farba weber.ton metalic zachowuje swoje właściwo-
ści do 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, prze-
wiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu far-
bą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu 
ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku dostania się do dróg 
oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiają-
cej swobodne oddychanie. W przypadkach uzasadnionych zasięgnąć 

OPIS PRODUKTU

Farba fasadowa z efektem metalicznym dostępna w 10 kolo-
rach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od za-
nieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, 
mleczko cementowe, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone 
przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgo-
cenia z innych przyczyn.
Uwaga! 
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych, 
świeże podłoża mineralne należy zagruntować płynem gruntu-
jącym weber PG212. 
 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Bejca akrylowa weber.ton metalic jest dostarczana w postaci 
gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używa-
jąc mieszadła elektrycznego.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I 
WIĄZANIA

W trakcie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia 
i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. 
Pomalowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego wy-
schnięcia. W trakcie prowadzenia prac malarskich należy unikać 
wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni 
słonecznych na ścianę. Czas całkowitego schnięcia bejcy w 
warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej 
temperatury może się wydłużyć.

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Czas wysychania powłoki w 
temperaturze (20 ± 2) ºC i wilgotności 
względnej powietrza (55 ± 5) %:

• pierwsza warstwa 2-4 godzin 
• druga warstwa 6 godzin

   

 
Termin przydatności do użycia:  12 miesięcy

Kolorystyka 10 kolorów wg kolornika weber 

Systemy weber.therm DECOR

Dokument odniesienia AT-15-8629/2011 + aneks nr 3 
 

WŁAŚCIWOŚCI

• atrakcyjne wykończenie "metalic"

• dostępna w 10 kolorach

• odporna na warunki atmosferyczne

• odporna na porastanie alg

• gotowa do użycia, dostępna w 10 kolo-
rach
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weber.ton metalic

farba fasadowa z efektem metalicznym

• wiadro 5 kg

• wiadro 15 kg
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weber.ton metalic

porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Prze-
chowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu 
ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB 
nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny 
zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość 
wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. 
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub 
skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z 
ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześ-
niejsze.

farba fasadowa z efektem metalicznym


