
System malarski z listy kwalifikowanej TAURON Dystrybucja S.A. TAB. nr 7/2016 

 

Podłoże - stal ocynkowana nowa, malowana metodą natryskową. 

Producent POLIFARB – ŁÓDŹ Sp. z o.o., 
ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź 

tel. 42 633 23 90;  fax 42 633 50 26; polifarb@polifarb.lodz.pl 

Kategoria korozyjności 
atmosfery  

C 3 – C 4 

System malarski  
(rodzaj farb) 

epoksydowo-akrylowy, rozpuszczalnikowy, tiksotropowy,       
schnący na powietrzu 

Warstwy systemu 
malarskiego 

grunt warstwa nawierzchniowa 

Nazwa farby FEG-C 
Farba epoksydowa 

grubopowłokowa przeciwrdzewna 
dwuskladnikowa 

LOWISTAL 
Farba poliwinylowo-akrylowa 
nawierzchniowa tiksotropowa 

Specyfikowana grubość 
pojedynczej powłoki /1 

100 - 140 µm 80 – 100  µm 

Ilość warstw 1 1 

Nominalna grubość 
systemu malarskiego /1 

180 – 240 µm 

Ilość warstw systemu 
malarskiego 

2 

Minimalne  akceptowalne 
przygotowanie podłoża 

omiecenie ścierniwem, umycie – odtłuszczenie (roztwór 
EMULSOL’u RN-1) i spłukanie wodą 

Czas wysychania 
pojedynczej powłoki/2  
(w temp. 20oC) 

 I o  
120 min 60 min 

 V o 

10 h  6 h  

Czas nakładania 
następnej warstwy/3 

min  10 godz. 

max 3 m-ce 

Wilgotność względna 
powietrza 

max 80 % 

Temperatura podłoża 5 ÷ 40 oC 

Zużycie teoretyczne dla 
pojedynczej warstwy /4 0,14 – 0,2   l/m2 0,18 – 0,23 l/m2 

Wydajność teoretyczna dla 
pojedynczej warstwy /4                  7,0 – 5,0   m2/l  5,5 – 4,3    m2/l 

Rozcieńczalnik/Zmywacz RS-1 Rozcieńczalnik do wyrobów 
lakierowych epoksydowych 
ogólnego stosowania  

Rozcieńczalnik do farb chloro-
kauczukowych i poliwinylo-
wych ogólnego stosowania 

1/ przy grubościach powłok podane są dwie liczby – pierwsza grubość odnosi się do kategorii  

  korozyjności C3, natomiast druga (większa) do kategorii  korozyjności C4, 
/2 dotyczy wysychania najgrubszej, wyspecyfikowanej powłoki, 
3/ podajemy tu realny czas, po upływie którego można po konstrukcji pomalowanej gruntem 

chodzić. 
/4 przy zużyciu teoretycznym i wydajności podane są dwie liczby – pierwsza odnosi się do 

grubości powłoki dla kategorii korozyjności C3, a druga do grubości powłoki dla C4. 

UWAGA: 
System znajduje się na liście kwalifikowanej systemów malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego 
konstrukcji stalowych w TAURON Dystrybucja S.A. (Tab.7, system nr 1). 


