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Malerit E.L.F.
Gotowa do u¿ycia, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba
wewnêtrzna w kolorach bieli lub starej bieli.

Opis produktu

Przeznaczenie:
Najwy¿szej klasy farby przeznaczone do
wykonywania nowych i renowacyjnych
pow³ok na wszystkich powierzchniach
wewnêtrznych.
Brak uci¹¿liwego zapachu zarówno pod-
czas obróbki, jak i podczas wysychania
powoduje, ¿e mo¿na je stosowaæ tak¿e 
w pomieszczeniach mieszkalnych i biuro-
wych.
Farby Malerit E.L.F. oraz Capamix Malerit
s¹ bardzo ³atwe w obróbce i silnie kryj¹ce
- zazwyczaj wystarcza jednokrotne malo-
wanie. Bardzo szybkie wysychanie
umo¿liwia bezzw³oczne oddanie pomalo-
wanych pomieszczeñ do ponownego
u¿ytku.

W³asnoœci:
■■ Wodorozcieñczalne, przyjazne dla

œrodowiska, o neutralnym zapachu.
■■ Odporne na zmywanie wg DIN 53

778.
■■ Œnie¿nobia³e.
■■ Posiadaj¹ dobre w³aœciwoœci

dyfuzyjne.
■■ Wykazuj¹ wysoki stopieñ krycia.
■■ Lekko wype³niaj¹ce.
■■ Pó³p³ynna konsystencja u³atwia

obróbkê.

Spoiwo:
Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55
945.

Stopieñ po³ysku:
Matowy wg DIN 53 778.

Opakowania:
Malerit E.L.F. Weiß (biel) 2.5, 5 oraz 12.5 l
Malerit E.L.F. Altweiß (stara biel)      12.5 l
Capamix Malerit       1.25, 2.5, 5 oraz 10 l

Barwa:
Biel i stara biel.
Mo¿na barwiæ przy u¿yciu barwników AVA
- Amphibolin Voll- und Abtönfarben lub
Alpinacolor.
Malerit E.L.F. o barwie bia³ej mo¿na
mieszaæ z poszczególnymi barwnikami
systemu Alpinacolor.
Ca³oœæ samodzielnie zabarwionego mate-
ria³u nale¿y zmieszaæ ze sob¹ w celu
unikniêcia ró¿nic kolorystycznych.
Przy zakupie min. 100 litrów w jednym
odcieniu na specjalne zamówienie
mo¿liwa jest dostawa materia³u zabar-
wionego fabrycznie.
Podczas barwienia farby Malerit E.L.F.
mo¿e siê zdarzyæ, ¿e z przyczyn techno-
logicznych w barwnikach zawarte s¹
niewielkie iloœci rozpuszczalnika.
Capamix Malerit przeznaczony jest do
barwienia maszynowego w systemie
Capamix w odcieniach z kolekcji
kolorystycznych 3D, Alpinacolor,
AmphiSilan / Sylitol, Capamix 900,
Panorama, Stadtbild 200, RAL i wielu
innych atrakcyjnych odcieniach.

Sk³adowanie:
Przechowywaæ w ch³odnym miejscu
powy¿ej temp. 0°.

Uwaga:
Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym
dla dzieci. W przypadku kontaktu z ocza-
mi natychmiast przemyæ wod¹. Podczas
natryskiwania nie wdychaæ oparów.
Zapobiegaæ przedostaniu siê materia³u do
zbiorników wodnych.

Utylizacja:
Ca³kowicie opró¿nione pojemniki nadaj¹
siê do utylizacji. Resztki materia³u po
wyschniêciu traktowaæ jako odpady
budowlane lub domowe.

Kod produktu dla farb i lakierów:
M-DF01

Atesty:
Pañstwowy Zak³ad Higieny: 
ocena higieniczna nr 5/B-1057/94
Certyfikat DIN EN ISO 9001
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Capamix Malerit
Gotowa do obróbki, najwy¿szej klasy farba do powierzchni
wewnêtrznych o œladowej zawartoœci rozpuszczalników.



Budowa pow³ok:
Obfita, równomierna warstwa wykonana
farb¹ Malerit E.L.F. / Capamix Malerit roz-
cieñczon¹ maks. 5% wody.
Silnie kontrastowe oraz mocno lub
nierównomiernie ch³on¹ce pod³o¿a nale¿y
wczeœniej zagruntowaæ farb¹ rozcieñczon¹
maks. 5% wody.

Sposób nak³adania:
Malowaæ pêdzlem, wa³kiem lub natryskiwaæ
urz¹dzeniami typu airless.

Natrysk typu airless:
k¹t natrysku : 50°
dysza : 0,021-0,026"
ciœnienie : 150-180 bar
Narzêdzia po u¿yciu umyæ wod¹.

Zu¿ycie:
Ok. 150 ml/m2 przy jednokrotnym malowa-
niu na g³adkich powierzchniach. Na
pod³o¿ach szorstkich zu¿ycie jest odpowie-
dnio wiêksze.
Dok³adne zu¿ycie nale¿y ustaliæ na podsta-
wie próby.

Minimalna temperatura obróbki:
+5°C dla otoczenia i pod³o¿a.

Czas schniêcia:
W temp. +20°C i wzglêdnej wilgotnoœci
powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo
sucha i nadaj¹ca siê do powtórnego malo-
wania po 4-6 godz. Pow³oka jest ca³kowicie
sucha i w pe³ni wytrzyma³a na obci¹¿enia po
ok. 3 dniach.
W ni¿szych temperaturach i przy wy¿szej
wilgotnoœci powietrza czasy te ulegaj¹
wyd³u¿eniu.

Uwaga:
W celu unikniêcia ró¿nic kolory-stycznych na
z³¹czach pasm roboczych, wiêksze
powierzchnie nale¿y malowaæ w jednym
cyklu metod¹ „mokrym w mokre”.

Odpowiednie pod³o¿a i ich przygotowanie

Pod³o¿e musi byæ suche, czyste oraz
pozbawione substancji zmniejszaj¹cych
przyczepnoœæ.

Tynki wapienno-cementowe i cementowe:
Mocne, normalnie ch³on¹ce tynki malowaæ
bez wczeœniejszej obróbki.
Piaszcz¹ce, silnie ch³on¹ce tynki o du¿ej
porowatoœci zagruntowaæ preparatem
Caparol Acryl-Hydrosol lub CapaSol.

Gotowe tynki gipsowe oraz anhydrytowe:
Zagruntowaæ œrodkiem Caparol-Haftgrund.
Tynki z b³yszcz¹c¹ warstw¹ martwicy przes-
zlifowaæ i oczyœciæ z py³u. Gruntowanie
wykonaæ materia³em Caparol-Tiefgrund TB.

Œcianki z elementów gipsowych:
Na silnie ch³on¹cych p³ytach wykonaæ
gruntowanie œrodkiem Caparol Acryl-
Hydrosol lub Caparol-Tiefgrund TB.
Silnie utwardzane, g³adkie p³yty powlec
zwiêkszaj¹c¹ przyczepnoœæ warstw¹ grun-
tuj¹c¹ z materia³u Caparol-Haftgrund.

P³yty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifowaæ nadmiar szpachlówki. Miêkkie 
i g³adkie miejsca szpachlowania gipsem
wzmocniæ materia³em Caparol-Tiefgrund TB.
Gruntowanie wykonaæ preparatem Caparol-
Haftgrund lub CapaSol. W przypadku p³yt
zawieraj¹cych przebarwiaj¹ce siê sk³adniki
rozpuszczalne w wodzie pod³o¿e nale¿y
zagruntowaæ materia³em Caparol
Filtergrund fein.

Beton:
Usun¹æ ewentualne pozosta³oœci substancji
zmniejszaj¹cych przyczepnoœæ i osady.

Beton komórkowy:
Warstwê gruntuj¹c¹ wykonaæ materia³em
Capaplex rozcieñczonym wod¹ w stos. 1:3.

Mur licowy z ceg³y wapienno-piaskowej
lub ceramicznej:
Malowaæ bez wczeœniejszego przygotowa-
nia.

Pow³oki noœne:
Matowe i s³abo ch³on¹ce pow³oki obrabiaæ
bezpoœrednio.
Powierzchnie po³yskuj¹ce i pow³oki z lakie-
rów przeszlifowaæ. Gruntowaæ materia³em
Caparol-Haftgrund.

Pow³oki nienoœne:
S³abe pow³oki z lakierów, farb dysper-
syjnych i tynków z ¿ywic syntetycznych
nale¿y ca³kowicie usun¹æ.
S³abo ch³on¹ce, g³adkie powierzchnie
zagruntowaæ preparatem Caparol-
Haftgrund.
Piaszcz¹ce lub silnie ch³on¹ce tynki o du¿ej
porowatoœci zagruntowaæ preparatem
Caparol Acryl-Hydrosol lub CapaSol.
S³abe pow³oki z farb mineralnych usun¹æ
mechanicznie, a powierzchnie oczyœciæ 
z py³u. Wykonaæ gruntowanie materia³em
Caparol-Tiefgrund TB.

Farby klejowe:
Dok³adnie zmyæ. Wykonaæ gruntowanie
materia³em Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser”
oraz papierowe tapety wyt³aczane:
Malowaæ bez wczeœniejszej obróbki.

Tapety nie przylegaj¹ce:
Ca³kowicie usun¹æ, zmyæ resztki kleju i pa-
pieru. Powierzchniê zagruntowaæ œrodkiem
Caparol-Tiefgrund TB.

Powierzchnie pokryte pleœni¹:
Nalot z pleœni i innych grzybów usun¹æ
mechanicznie przez zeszczotkowanie na
mokro, zeskrobanie lub zdrapanie.
Powierzchnie przemyæ preparatem Capatox
i pozostawiæ do wyschniêcia. Gruntowanie
wykonaæ w zale¿noœci od rodzaju i w³aœci-
woœci pod³o¿a.
Na silnie zagrzybionych powierzchniach
warstwê wierzchni¹ wykonaæ grzybobójcz¹
farb¹ Indeko-W lub Malerit-W.

Powierzchnie zaplamione nikotyn¹, wod¹,
sadz¹ lub t³uszczem:
Zabrudzenia z nikotyny oraz plamy z sadzy 
i t³uszczu zmyæ wod¹ w dodatkiem
domowych œrodków czystoœci rozpuszcza-
j¹cych t³uszcze. Powierzchnie pozostawiæ
do ca³kowitego wyschniêcia.
Zaschniête plamy z wody zeszczotkowaæ na
sucho. Izoluj¹c¹ warstwê gruntuj¹c¹ wyko-
naæ z materia³u Caparol-Filtergrund fein
(karta informacyjna nr 845).
Na silnie zanieczyszczonych powierzch-
niach warstwê wierzchni¹ wykonaæ farb¹
Caparol IsoDeck (karta informacyjna nr
848).

Drewno i materia³y drewnopochodne:
Malowaæ wodorozcieñczalnymi, przyjaznymi
dla œrodowiska lakierami Capacryl Acryl-
Lack lub farb¹ do drewna Capadur-
Holzfarbe (karty informacyjne nr 960 lub nr
190).

Niewielkie ubytki:
Po odpowiedniej obróbce wstêpnej nale¿y
naprawiæ szpachlówk¹ Caparol-
Akkordspachtel zgodnie  z instrukcj¹ obrób-
ki i w razie koniecznoœci zagruntowaæ.

W niniejszej karcie niemo¿liwe jest opisanie
wszystkich wystêpuj¹cych w praktyce
rodzajów pod³o¿y oraz sposobów ich przy-
gotowania. W przypadku obróbki pod³o¿y,
które nie zosta³y opisane w powy¿szej karcie
informacyjnej, konieczne jest skontak-
towanie siê z naszym serwisem tech-
nicznym. Chêtnie udzielimy Pañstwu
szczegó³owych informacji zwi¹zanych 
z konkretnym obiektem.

Wykonawstwo

Konsultacje techniczne
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