
 

 

 
 

 
 

THERMOPAINT 
Termoizolacyjna farba wewnętrzna 
 
ThermoPaint to nowoczesna i termoizolacyjna akrylowa farba 

lateksowa, która powoduje idealne rozmieszczenie ciepła 

wewnątrz pomieszczeń. Dzięki tej właściwości przyczynia się do 

wzrostu temperatury o około 3 – 5°C przy pozostawionych bez 

zmian parametrach grzewczych. Farba jest bezpieczna dla 

zdrowia. 

• Powłoka farby odporna na porastanie pleśni i grzybów 
• Stabilizuje wilgotność i dystrybucję ciepła – efekt ekranu 
• Koryguje mikropęknięcia 
• Oddychająca 
• Eliminuje mostki termiczne 
• Odporna na ścieranie 

   

ZASTOSOWANIE 
Produkt jest przeznaczony do malowania ścian i sufitów wewnątrz powierzchni budynków wykonanych z 

różnego typu podłoży mineralnych, płyt gipsowo-kartonowych, gipsu oraz tapet.  

 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże malowane powinno być mocne, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu oraz luźno związanych 

elementów. Powłoki farb klejowych lub innych łuszczących się należy usunąć, a następnie umyć wodą. 

Wypełnić ubytki, nierówności podłoża masą szpachlową. W przypadku malowania podłoży pokrytych 

farbami emulsyjnymi o dobrej przyczepności wystarczy umyć wodą z dodatkiem detergentu. Świeże 

tynki można malować po upływie 28 dni. Podłoża o dużej nasiąkliwości zalecamy wstępnie 

zagruntować dyspersyjnym gruntem akrylowym Akryl G lub Fix Grunt. 

 

 
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU 
Farba THERMOPAINT jest gotowa do użycia. Bezpośrednio przed malowaniem wyrób należy wymieszać. 

Nie rozcieńczać wodą ani innymi produktami.  

 



 

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA 
Farbę ThermoPaint można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Przed 

malowaniem farbę należy wymieszać i w zależności od przyjętej techniki malowania rozcieńczyć wodą 

w ilości maks. 5%. Zaleca się malowanie min. dwóch warstw farby tak, aby finalna grubość powłoki 

malarskiej wyniosła min. 0,25 mm. Farbę można nakładać po min. dwóch godzinach od zagruntowania 

podłoża (przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20°C i wilg. wzgl. powietrza 55±5%). Drugą warstwę 

farby należy nałożyć po wyschnięciu pierwszej warstwy, tj. po co najmniej dwóch godzinach. 

Temperatura podłoża oraz otoczenia podczas malowania powinna mieścić się w zakresie od +10°C do 

+30°C. 

 
DODATKOWE INFORMACJE 
Po zakończeniu malowania używane narzędzia natychmiast umyć wodą. Farba uzyskuje pełne 

właściwości wytrzymałościowe (zmywanie/szorowanie) min. po 28 dniach od zakończenia prac 

malarskich. Podstawowym kolorem jest biały, który można barwić pastami koloryzującymi na dowolny 

odcień. Firma LAKMA SAT nie odpowiada za jakość wymalowani w przypadku nie przestrzegania 

podanych zaleceń. Tylko odpowiednie zużycie farby, tj. wymalowanie na gotowo ok. 4 m2 powierzchni 

z jednego litra farby gwarantuje odpowiednie krycie i właściwości termoizolacyjne. 

 

DANE TECHNICZNE 

Sposób nanoszenia Pędzel, wałek, agregat hydrodynamiczny 

Czyszczenie narzędzi Wodą 

Wygląd powłoki Matowa  

Gęstość objętościowa  

Lepkość KW Ø 6 mm (50ml)  

Zawartość substancji stałych  

Czas schnięcia Ok. 2 godz. 

Czas pełnego utwardzenia 28 dni 

Ilość warstw 2 do 3 - w zależności od podłoża 

Temperatura stosowania +5oC do +25oC 

Kolor Biały 

Wydajność przy jednej warstwie               Ok. 8 m2/litr 

Dane techniczne podane są dla temperatury +20oC i wilgotności względnej powietrza 60%. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
INFORMACJE LOGISTYCZNE 

Pojemność opakowania 
jednostkowego 

Ilość sztuk w opakowaniu 
zbiorczym 

Ilość opakowań na 
palecie Waga pełnej palety 

3 ltr nd   

10 ltr nd   

 
SKŁADOWANIE 
24 miesiące od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +35°C. 

 

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY 
 
 
 
 
 
 
BHP I OSTRZEŻENIA 
Zawiera mieszaninę: 5-Chloro-2-Metyl-4-Isotiazolin-3-on/2-metylo-4-izotiazolin-3on (CIT/MIT). 
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.  
Chronić przed dziećmi.  
Chronić przed mrozem! Wyrób niepalny.  
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/FW dla tego produktu Kat.: A/a/FW LZO dopuszczalne 75g/l, 
LZO maksymalne dla produktu 30,0 g/l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualizacja 06.06.2016 
Informacje zawarte  w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie 
są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. 
Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien 
upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych 
materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz 
doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie 
odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność. 


