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          Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0 

                      

Yumalkyd – jest szybkoschnącą alkidową farbą, tworzącą na powierzchni malowanych przedmiotów 

warstwę kryjącą, dekoracyjną, ale również ochronną. Powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą 

przyczepnością do podłoża i farb podkładowych, odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, 

odpornością na wiele chemikaliów, elastycznością oraz dobrą twardością. W przypadku ochrony 

metalu aplikować na podkład antykorozyjny Minia Nova. Stosować jako podkład pod membranę 

hydroizolacyjną– Yumagum 4550 PU 2-K. 

 

 

Yumalkyd – stosuje się do zabezpieczenia i dekoracji głównie powierzchni metalowych, gdy 

szczególnie zależy nam na połysku, m.in.: barierki, poręcze, kwietniki, kraty, słupy, konstrukcje 

przemysłowe i budowlane. 

 

 

Gęstość, min. g/cm3 0,98 

Lepkość, kubek Forda Ф4, min. s 80 

Czasy schnięcia: 

Pyłosuchość 1° 

Pełna odporność powłoki 7° 

 

min 

h 

 

30 

24 

Zalecana całkowita grubość powłoki suchej, min µm 40 

Zalecana ilość powłok  1-2 

Zawartość części stałych % 45-50 

Połysk Gardnera 60° % 90 

Temperatura zapłonu, min °C 27 

Rozcieńczalnik   Akasol 

 

 

Przygotowanie • Podłoże do malowania musi być czyste, suche, odtłuszczone, wolne od 
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podłoża wszelkich zanieczyszczeń. 
• W przypadku nakładania Yumalkydu na nieznane powłoki, należy wykonać 

próbę kompatybilności, po oczyszczeniu na starą powłokę nałożyć na 
niewielkiej powierzchni farbę. Po wyschnięciu powłoka powinna być 
jednorodna, bez spęcznień i pomarszczeń. W razie wystąpienia wad, starą 
powłokę należy usunąć.  

• W przypadku podłoża wcześniej malowanego, na którym próba 
kompatybilności wypadła pozytywnie, sprawdzić przyczepność powłok do 
podłoża poprzez nacięcie nożem i szpachelką. Jeżeli farby odspajają się lub 
odpryskują, należy oczyścić powierzchnię ze starej powłoki malarskiej. 
Podobnie przygotować inne podłoża. 

Przygotowanie 
produktu 

• Produkt przed użyciem dokładnie wymieszaj. Należy to zrobić delikatnie aby 
nie zapowietrzyć układu. 

• W przypadku stosowania farby na metal zalecamy podłoże zabezpieczyć 
podkładem antykorozyjnym – Minia Nova. 

Malowanie 

• Metoda aplikacji: miękki pędzel z krótkim włosiem, wałek, natrysk 
pneumatyczny lub hydrodynamiczny. 

• Drugą powłokę Yumalkydu nanosić po 24h od nałożenia pierwszej warstwy 
farby. Natryskowo można "mokro na mokro". 

Uwagi 

• Szybkość utwardzania się farby zależy od temperatury i wilgotności powietrza: 
wyższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza to krótszy czas 
utwardzania i wysychania. 

• Prace malarskie prowadzić w temperaturze powyżej 10 °C przy wilgotności 
względnej powietrza poniżej 80%. 

• Temperatura podłoża powinna być co najmniej 3 °C wyższa od temperatury 
punktu rosy otaczającego powietrza. 

• Najniższa temperatura malowanej powierzchni powinna wynosić +5 °C, a 
najwyższa +30 °C. 

• W przypadku niższej temperatury czas ten wymaga wydłużenia. 
• Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i 

właściwościach uzyskanej powłoki. 
Pomieszczenia, w których używany jest produkt, powinny być wentylowane do momentu, aż 
zapach zniknie i po tym okresie będzie odpowiedni do użycia. 

 

12 miesięcy od daty produkcji 

 

 

10-12 m2/l na warstwę 

 

 

według karty kolorów RAL 

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA  

WYDAJNOŚĆ 

KOLORYSTYKA  
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1, 5, 10, 20 L 

 

 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu z dala od źródeł ognia i 

ciepła.  Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne - stosować w pomieszczeniach o sprawnej 

wentylacji lub przewietrzanych. Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób lakierowy 

rozpuszczalnikowy. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności i na stały pobyt 

ludzi wietrzyć po lakierowaniu aż do zaniku specyficznego zapachu. 

 

Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do 
odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w 
skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z 
wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione 
powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. 
Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju 
technologicznego. 

Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań. 
 

 
 

ZALECENIA BHP I P.PO Ż. 

OPAKOWANIA  


