
 
 

SC 00111 
POLISTOF 

Dane Techniczne  
 
NAZWA:             POLISTOF 
RODZAJ:              satynowa wielobarwna farba na bazie wody 
ZASTOSOWANIE:                       farba do wnętrz, wyprodukowana przy użyciu nowoczesnej  

technologii, jest bezpieczna, wytrzymała i zmywalna  
CHARAKTERYSTYKA:               waga:            1.100 ± 30gr/LT przy 20°C                                       
     lepkość:  = = =                                                        

  wydajność:     3 - 5 m²/LT (może się różnić w   
zależności od chropowatości, chłonności 
powierzchni i metody aplikacji)                                

efekt estetyczny:            satynowy                                                       
kolorystyka:                    kolory wg katalogu                                            
opakowania:          LT.1 - LT. 5  

SCHNIĘCIE:                                 powierzchniowe:            3 - 4 godzin przy 20°C   
druga warstwa:         8 godzin przy 20°C   
końcowe:                        24 godziny przy 20°C 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I  
WYTRZYMAŁOŚĆ:  Nowoczesna farba dekoracyjna o unikalnym aksamitnym 

wyglądzie. Jej efektem jest produkt stawiany pomiędzy 
chromatycznym malarstwem a efektownym dekoracyjnym 
płótnem. Charakteryzuje ją wyjątkowa odporność na 
użytkowanie, zmywanie a nawet szorowanie. Idealnie 
wpasowuje się w wykorzystanie w ciągach komunikacyjnych, 
korytarzach, klatkach schodowych itp. Zastosowanie jej staje 
się alternatywą w zastąpieniu nudnawych i wychodzących z 
mody lamperii, zabezpieczających ściany w pomieszczeniach 
użyteczności publicznej. Cechą tego produktu jest duży 
wybór kolorów z charakterystycznym matowym lub 
brokatowym wykończeniem. Możliwość uzyskania efektu 
wizualnego - jeansowego materiału poszerza znakomicie 
możliwości wykorzystania tego produktu w pomieszczeniach 
użytkowanych przez młodzież. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:  Powierzchnia do malowania podkładem ARES musi być 
czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. 
Dodatkowo powinna być zagruntowana i przygotowana jak 
pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową – dekoracyjną. 
Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu ARES. 
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PRZYGOTOWANIE  
PRODUKTU:    rozcieńczanie:   gotowy do użytku przy aplikacji  

pędzlem, rozcieńczyć w 10% z 
wodą przy aplikacji pistoletem 
malarskim 

APLIKACJA:   sposób:   pędzel, wałek, pistolet malarski            
     liczba warstw:  2                                                       
ETAPY APLIKACJI: I ETAP - Efekt Tessuto Vellutato (z dodatkami brokatu 

lub srebra): Malujemy jednokrotnie białym podkładem ARES 
powierzchnie przygotowaną pod dekorację POLISTOF. 
Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek 
malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Pomalowaną 
powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4 
godziny w temperaturze 20 stopni C. 

 II ETAP - Efekt Tessuto Vellutato (z dodatkami brokatu 
lub srebra): Przed rozpoczęciem nakładania farby 
POLISTOF należy dokładnie wymieszać zawartość 
opakowania z ewentualnymi dodatkami brokatu lub srebra, 
jeżeli takie wykończenie jest pożądane. Do aplikacji farby 
POLISTOF w efekcie Tessuto Vellutato zalecamy wałek 
malarski o długości włosia 5 do 10mm lub pędzel malarski 
VALPAINT model Art. 43. Nakładamy równomiernie pierwszą 
warstwę farby POLISTOF na wcześniej przygotowaną 
powierzchnie. 

 III ETAP - Efekt Tessuto Vellutato (z dodatkami brokatu 
lub srebra): Po wyschnięciu pierwszej warstwy po upływie 
ok. 6 - 8 godzin nakładamy drugą warstwę farby POLISTOF 
przy użyciu wałka lub pędzla. 

 I ETAP - efekt Jeansu: Malujemy jednokrotnie białym 
podkładem ARES powierzchnie przygotowaną pod dekorację 
POLISTOF. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu 
będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. 
Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do 
wyschnięcia na 4 godziny w temperaturze 20 stopni C. 
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ETAPY APLIKACJI: II ETAP - efekt Jeansu: Przed rozpoczęciem nakładania 

farby POLISTOF w efekcie Jeansu należy dokładnie 
wymieszać zawartość opakowania 5L z lakierem FINISH V16 
2L, oraz wody 1L. Do wykonania dekoracji zalecamy pędzel 
malarski VALPAINT model Art.43. Nakładamy równomiernie 
pierwszą warstwę farby POLISTOF za pomocą pędzla, 
zachowując jeden kierunek aplikacji - pionowy. 

 III ETAP - efekt Jeansu: Po upływie 3 - 4 godzin nakładamy 
drugą warstwę farby pędzlem, zachowując odwrotny kierunek 
niż w pierwszej warstwie – poziomy. 

 I ETAP - tkaniny Shantung: Malujemy jednokrotnie białym 
podkładem ARES powierzchnie przygotowaną pod dekorację 
POLISTOF. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu 
będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. 
Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do 
wyschnięcia na 4 godziny w temperaturze 20 stopni C. 

 II ETAP - tkaniny Shantung: Przed rozpoczęciem 
nakładania farby POLISTOF należy dokładnie wymieszać 
zawartość opakowania z ewentualnymi dodatkami brokatu 
Q60 lub L50 jeżeli takie wykończenie jest pożądane.. Do 
wykonania dekoracji POLISTOF w technice tkaniny Shantung 
zalecamy pędzel marki VALPAINT model Art.43 oraz 
szczotkę PV94. Nakładamy pierwszą warstwę farby pędzlem 
na części powierzchni przeznaczonej na dekorację, 
zachowując jeden kierunek aplikacji pionowy lub poziomy. 
Gdy powierzchnia farby POLISTOF jest jeszcze mokra, 
następną czynnością jest użycie szczotki PV94. Jest to 
szczotka o sztywnej konstrukcji włosia, która ma za zadanie 
„wyczesać” wzór, stworzyć wzór tkaniny Shantung. Używamy 
szczotki PV94 zgodnie z ruchami aplikacji pędzla pionowo 
lub poziomo. 

 III ETAP - tkaniny Shantung: Po upływie 3 - 4 godzin 
powtarzamy czynność aplikacji opisaną w II ETAPIE. 
Dodatkowe Zabezpieczenie: Dekoracja SABULADOR nie 
wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jest on odporny na 
zmywania i szorowanie zanieczyszczeń przy użyciu wody i 
detergentów. 
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UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C  do +30°C. Narzędzia należy  
umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.   
 
Dane Techniczne n° SC00111 wydane przez Dział Kontroli Jakości: 
Edycja n° 8 Luty 2011 
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