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Polska - farby profesjonalistów 

Top – Dach Farbe  
Farba do pokrywania dachów 
odporna na czynniki atmosferyczne, 
rozcieńczalna wodą specjalna farba na bazie 100% żywicy akrylowej do malowania dachów 
 

 

Zastosowanie: farba dachowa Top - Dach  przeznaczona 

jest do barwnego powlekania nowych oraz do malowania starych 
dachówek ceramicznych i betonowych lub płyt cementowo- 
włóknistych i azbestowych na dachach o nachyleniu ponad 3

o
. Za 

pomocą tej farby można również malować rury wentylacyjne i 
opadowe, a także rynny z twardego PVC i blachy ocynkowanej . 
Przy nowych powierzchniach ocynkowanych stosować do 
gruntowania odpowiednie produkty na ocynk Imparat. 
 

Właściwości: silnie wiążąca się z podłożem, rozcieńczalna  

wodą, przyjazna dla środowiska, wysoce odporna na czynniki 
atmosferyczne, działanie światła, promieniowania UV i szkodliwe 
składniki powietrza , odporna na szorowanie, szybkoschnąca, 
dyfuzyjna, posiada bardzo dobre właściwości krycia. Farba 
dachowa Top - Dach posiada własności ograniczające 
przyczepność zanieczyszczeń i stanowi barierę dla czynników 
wpływających na karbonatyzacje podłoża. W razie potrzeby 
zaopatrywana przeciwglonowo i przeciwgrzybicznie. 
 

Środek wiążący: kombinacja żywic syntetycznych 
 

Gęstość: ok. 1,35 

 

Emisja VOC:   24 g/l 

 

Połysk: jedwabiście matowy, połysk 

 

Kolor: 4 odcieni barw według karty odcieni barw. Wszystkie 

odcienie barw można mieszać ze sobą w dowolnym stosunku. 
 

Składowanie: w warunkach chłodnych, jednak w 

temperaturach dodatnich. Otwarte opakowanie dobrze zamykać. 
 

Opakowanie: 15 l 
 

Nanoszenie: malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiwanie 

 

Dane natrysku: Hydrodynamicznie  

Wielkość dyszy: 0,021-0,026 cala  

Kąt natrysku: 50
o
  

 

Ciśnienie natrysku: 150-200 bar  
 
 

Ilość  
rozcieńczalnika: 

do 5%  
 

 

Czyszczenie 
narzędzi: 

 
wodą natychmiast po użyciu. 

 

Zużycie: ok. 5 m
2 
/ l na operację malowania gładkich 

powierzchni. Na powierzchniach szorstkich odpowiednio więcej. 
Dokładną ilość zużycia ustalić za pomocą malowania próbnego. 
 

Dolna granica temperatury przy nakładaniu 
i schnięciu: 
 + 5° C (powietrze otaczające  i podłoże)  
 

Czas schnięcia w warunkach normalnych 
(+ 20° C, 65 % wzgl. wilgotn. powietrza):  

możliwość ponownego  
 malowania po: ok. 2 godz.  
   Odporna na deszcz po:  ok. 4 godz.  
Przy pogodzie chłodnej lub wilgotnej zachować odpowiednio 
dłuższy okres schnięcia. 
 
Struktura 
powłok 

Przygotowanie podłoża: patrz na odwrocie 

 

Powłoka podstawowa: podłoża bardzo silnie 

zniszczone przez czynniki atmosferyczne po oczyszczeniu i 
wysuszeniu zagruntować 1 x odpowiednim gruntem  IMparat 
np. Top – Dach Grund lub Tiefgrund TB, a następnie pozwolić 
na wyschnięcie wg karty technicznej produktu. 
 

Powłoka nawierzchniowa:  
przed naniesieniem wymieszać dokładnie. Na przygotowane 
podłoże nanieść 1 – 2 razy nie rozcieńczoną farbę dachową 
Top - Dach  (za wyjątkiem natryskiwania hydrodynamicznego 
gdzie wystarczy w większości przypadków jednokrotne 
nakładanie). 
 
 
 

Wskazówki: 
nie nanosić farby dachowej Top - Dach w czasie mgły, deszczu, 
niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu, jak również na silne  
nagrzane powierzchnie. Przy czyszczeniu i malowaniu podłoży 
zawierających azbest należy przestrzegać bezwzględnie 
odpowiednich przepisów celem ochrony zdrowia oraz 
środowiska.  
 
Produkt przed zastosowaniem sprawdzić, czy odpowiada 
zamówionemu kolorowi. Aby uniknąć różnic w odcieniu barw 
należy na jedną powierzchnię nakładać farbę z tej samej szarży 
produkcyjnej. 
 
Szczegółowe zalecenia związane z bezpieczeństwem 
dotyczące produktu znajdują się na karcie bezpieczeństwa 
wyrobu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kod produktu: M-DF02 

 

    

 



Odpowiednie podłoża, przygotowanie i powłoki gruntowe 

Podłoża Przygotowanie podłoża Malowanie podłoża 

 Podłoże musi być suche, czyste, wolne od środków  antyadhezyjnych 
i nośne.  
Uszkodzone powłoki należy usunąć całkowicie. 

Pozwolić na dobre wyschnięcie 

 Powłoki  

Dachówki z gliny lub 
betonu 

Oczyścić całkowicie powierzchnie dachowe z elementów 
organicznych, takich jak grzyby, glony lub mech oraz  
z innych zanieczyszczeń za pomocą strumienia wody  
o wysokim ciśnieniu 

Podłoża bardzo silnie zniszczone przez 
czynniki atmosferyczne zagruntować 
jedną warstwą odpowiedniego gruntu 
IMPARAT. 

Płyty  cementowo- 
włókniste 

Oczyścić ostrożnie powierzchnie dachowe z elementów organicznych, 
takich jak grzyby, glony lub mech oraz z innych zanieczyszczeń. 
Uwaga: 
Przy oczyszczaniu i malowaniu podłoży zawierających azbest należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów specjalnych celem ochrony 
zdrowia i środowiska. 

 

Ocynk nowy 
 

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od środków  antyadhezyjnych 
i nośne.  
Zagruntować odpowiednim gruntem na ocynk Imparat . 
 
 

 
 
 
 
 Ocnk wysezonowany  

po ok. 6 m-ch 
Podłoże musi być suche, czyste, wolne od środków  antyadhezyjnych 
i nośne. 
Miejsca z ubytkami cynku oczyścić i zagruntować odpowiednim 
gruntem Imparat. 

 

   

 
IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. Niemcy 
Reprezentowany w Polsce przez  IMPARAT – Polska. 
Podane wyżej dane niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają najnowszemu stanowi posiadanych przez nas doświadczeń.   
Wyklucza się jednakże odpowiedzialność i zobowiązania producenta z tego tytułu, ze względu na różnorodność zastosowań  
i sposobów wykonywania prac lakierniczych.  
W przypadku wydania nowej instrukcji wcześniejsze wydania tracą  ważność. 

 
 


