
 

 
 

Producent specjalistycznych farb i lakierów:  
YUMACOM Zbigniew Kreczko, 43-440 Goleszów, ul. Przemysłowa 1A,  
tel. +48 33 8513 425, tel. kom. +48 515 286 509    
www.yumacom.pl 

 
 
 
  
 
    

 

 

 

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0
                      

 

Yumaelektrostatic – jednoskładnikowa farba akrylowa rozpuszczalnikowa z dodatkiem pyłu 

niklowego. Farba ma bardzo dobre parametry przewodności elektrycznej, ściśle powiązane z grubością 

nanoszonych powłok. Farba ma dobrą przyczepność do betonu, podłoży drewnianych, 

drewnopodobnych, metalowych i do tworzyw.  

Farba spełnia postanowienia normy PN-92/E-05203. Rezystancja uziemienia po naniesieniu farby na 

posadzkę będzie niższa od 106 Ω, zapewniając wystarczające przewodzenie i zapobieganie powstawania 

ładunków elektrostatycznych. 

 

Yumaelektrostatic przeznaczony jest do ochrony powierzchni i sprzętów elektryczno-

elektronicznych przed zewnętrznymi polami elektrycznymi w zakresie prądów niskonapięciowych. 

Farba jest elektrostatyczna. Farba przeznaczona jest do powierzchni, od których wymagamy, aby nie 

gromadziły ładunków elektrycznych. 

 

 

Gęstość, min. g/cm3 ok. 1,1 

Lepkość, kubek Forda Ф4, min. s 45 

Czasy schnięcia: 

Pyłosuchość 1° 

Pełna odporność powłoki 7° 

 

min 

doby 

 

30 

3 

Zalecana ilość powłok  2 

Zawartość części stałych % 40 

Grubość powłoki na sucho. min. µm 40 

YUMAELECTROSTATIC  
Farba akrylowa 1-K elektrostatyczna prądoprzewodząca 

 

OPIS PRODUKTU 

ZASTOSOWANIE  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
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Składniki prądoprzewodzące  % 25 

Nakładanie kolejnej warstwy min 40 

Temperatura zapłonu, min °C 27 

Rozcieńczalnik   Akasol B 

 

 

Przygotowanie 
podłoża 

• Podłoże do malowania musi być czyste, suche, odtłuszczone, wolne od 
wszelkich zanieczyszczeń. 

Przygotowanie 
produktu 

• Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać 
w opakowaniu. 

• Farba jest gotowa do aplikacji. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, farbę można 
rozcieńczyć do max. 5% rozcieńczalnikiem Akasol B. 

Malowanie 

• Metoda aplikacji: natrysk - pistolet lakierniczy, pędzel, wałek. 
• Zalecamy nanoszenie 2-3 warstw farby dla optymalizacji żądanej 

przewodności powłoki lakierowej, w odstępach ok. 40 minut., w 
zależności od warunków aplikacji (temperatura, wilgotność względna 
powietrza). 

Uwagi 

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

• Farba powinna być aplikowana w temperaturach +15°C do +25°C, przy 
wilgotności względnej powietrza od 40% do 65%, a drewna max 12%. 

• temperatura podłoża: min. 15 st. C, max. 40 st. C 
• temperatura powietrza: min. 10 st. C, max. 35 st. C 

• temperatura farby: min. 10 st. C, max. 35 st. C 
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 

METODY APLIKACJI  

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA  

WYDAJNOŚĆ 
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szara 

 

 

                                                                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 rozpuszczalnikowy. 
Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności i na stały pobyt ludzi wietrzyć po  
lakierowaniu aż do zaniku specyficznego zapachu. 

 
 

 

YUMACOM Zbigniew Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób 
i warunki jego stosowania. 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. Yumacom zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych 
edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie 
również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. 
 

ZALECENIA BHP I P.PO Ż. 

OPAKOWANIA  

KOLORYSTYKA  


