
 

Indeko-W 
 
 
Matowa farba wewnętrzna do wykonywania powłok renowacyjnych.  
Sprawdzona jakość wg PN-EN 13 300:2002 
 

Opis produktu 
 
Zastosowanie: 
Do wykonywania wysokowartościo-
wych odpornych na zmywanie powłok 
renowacyjnych na powierzchniach 
wewnętrznych pokrytych pleśnią. 
Dzięki swoim właściwościom zapo-
biegającym pojawianiu się nalotu z 
pleśni farba Indeko-W stosowana jest 
w przemysłowych pomieszczeniach o 
podwyższonej wilgotności, takich jak: 
browary, mleczarnie, ubojnie, fabryki 
przetwórstwa spożywczego. Farba 
Indeko-W zastosowana w pomiesz-
czeniach mieszkalnych podwyższa 
ich poziom higieniczności.  
 
Właściwości: 
• Wodorozcieńczalna,  o 

 słabym, neutralnym zapachu 
• dobrze dyfuzyjna, sd < 0,1 m 
• odporna na działanie wodnych 

 środków dezynfekcyjnych i de-
 tergentów 

• nie na 

-

 6 

ysk 

iarna 
 (granulacja): 

na (<100 µm) 

yspersja tworzyw sztucznych wg 
IN 55 945. 

:  ok. 1,5 g/cm3

wników 

ienie, możliwa 

oka-
ać się także potrzeba naniesie-

twy kryjącej.  

rzechowywać w chłodnym miej-
p. powyżej 0º C. 

onieważ preparaty mo-
ą powodować zaburzenie flory 

ć
biorników 

odnych. Malować wyłącznie 
 wałkiem. 

łu po wyschnięciu 
aktować jako odpady budowlane 

apnia, krzemiany, woda, dodatki 
anty. 

pakowania: 
deko-W:  12,5 L  

 
ormy: Własności wg n

 PN EN 13 300: 
 Odporność na szorowa
 mokro: 

 Klasa 3 ( 20 - 70 µm) 
 • Zdolność krycia (wsp. Kontra
 stu): 

 Klasa 2 przy wydajności
 m2/l tj. ok. 150 ml/m2

• Stopień połysku (poł
 zwierciadlany): 

 Głęboki mat (< 5) 
• Największy rozmiar z

 Drob
 
Spoiwo: 
D
D
 
 

Gęstość
 
Barwa: 
Biała  
Farbę Indeko-W można barwić 
przy użyciu maks. 5% bar
AVA - Amphibolin Voll- und Ab-
tönfarben lub Alpinacolor. 
Całość samodzielnie zabarwione-
go materiału należy przed uży-
ciem zmieszać ze sobą w celu 
uniknięcia możliwych różnic kolo-
rystycznych. Przy zakupie min. 
100 litrów w jednym odcieniu, na 
specjalne zamów
jest dostawa materiału zabarwio-
nego fabrycznie.  
Czyste, intensywne kolory np. żół-
ty, pomarańczowy, czerwony itd.  
nie zawsze są w pełni kryjące. 
Dlatego przy wyborze takich kolo-
rów zaleca się kolorystyczne 
przygotowanie podłoża poprzez 
przemalowanie go zbliżonym kry-
jącym, pastelowym kolorem na 
bazie białej. Możliwa może 
z
nia drugiej wars
 
Składowanie: 
P
scu w tem
 
Uwaga: 
Indeko-W przechowywać w miej-
scu niedostępnym dla dzieci. W 
przypadku kontaktu z oczami na-
tychmiast obficie przemyć wodą i 
zasięgnąć porady lekarza. W 
przypadku kontaktu ze skórą na-
tychmiast przemyć dużą ilością 
wody. W przypadku połknięcia 
natychmiast udać się do lekarza i 
przedstawić mu opakowanie lub 
etykietę p
g
jelitowej.  
 

Zapobiega  przedostaniu się ma-
teriału do kanalizacji i z
w
pędzlem lub
 
Utylizacja: 
Tylko całkowicie opróżnione po-
jemniki nadają się do utylizacji. 
Resztki materia
tr
lub domowe. 
 
Skład produktu: 
Dyspersja żywic polioctanu winy-
lu, dwutlenek tytanu, węglan 
w
uszlachetniające, konserw
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Sposób użycia 
 
Przygotowanie podłoża: 
Nalot z pleśni i grzybów usunąć me-
chanicznie przez zeszczotkowanie 
lub zeskrobanie na sucho. Po-
wierzchnię zmyć środkiem Capatox 
lub FungiGrund i pozostawić do cał-
owitego k wyschnięcia. Gruntować 

 i właściwościami 

a wierzchnia 
aks. 5% 

ędzlem lub wałkiem.  

ależy używać mniejszej ilości 
yj-

malna temperatura użycia: 
łoża i materia-

urach i przy wyż-
zej wilgotności powietrza czasy te 

. 

anosić również 

dniki zawarte 
w farbie Indeko-W zapobiegają 

 w/w farb.  

 

ch farbą 

 takich 

ża i 

te oraz pozbawione substancji 
epność. 

ie chłonne tynki 

ne tynki grunto-
ać środkami OptiGrund E.L.F. 

sowe grupy P IV:  

ścić z 
yłu i zagruntować środkiem Ca-

untować 

iększającą przyczep-

arol-

ogących powo-
ować przebarwienia gruntować 

 Caparol-

 pozostałości środków 
mniejszających przyczepność, a 

ące i piasz-

n komórkowy: 
runtować środkiem Capaplex 

egły wapienno-
iaskowej lub ceramicznej: 

zego 

łoki la-
ernicze zmatowić (przeszlifo-

tować środ-

e powłoki: 

lące, porowate 

z farb mineralnych 
sunąć mechanicznie, odpylić i 

dkiem Caparol-

arby klejowe: 
myć do podłoża. Gruntować 
rodkiem Caparol-Tiefgrund TB. 

zgodnie z rodzajem
podłoża.  
 
Nakładanie farby: 
Warstwa gruntująca lub podkłado-
wa: 
 Indeko-W rozcieńczona maks. 10% 
wody. 
Warstw
Indeko-W rozcieńczona m
wody. 

Sposób nakładania: 
Malować p
Narzędzia po użyciu myć wodą. 
 
Zużycie: 
Ok. 150 ml/m2 przy jednokrotnym ma-
lowaniu na gładkich powierzchniach. 
Na podłożach szorstkich odpowiednio 
więcej. 
Dokładne zużycie można ustalić wy-
łącznie w praktyce przez malowanie 
próbne. 
Grubość nałożonej warstwy ma istot-
ny wpływ na ochronne działanie far-
by. Dlatego należy zawsze nakładać 
obfitą i równomierną warstwę farby. 
Nie n
farby niż podano w karcie informac
nej.  

Mini
+5° C (otoczenia, pod
łu). 
 
Czas schnięcia: 
W temp. +20°C i względnej wilgotno-
ści powietrza 65% warstwa jest po-
wierzchniowo sucha i nadająca się do 
powtórnego malowania po 4 - 6 godz. 
Powłoka jest całkowicie sucha i w 
pełni wytrzymała na obciążenia po 
ok. 3 dniach. 
W niższych temperat
s
ulegają wydłużeniu
 
Kolejne powłoki: 
Powierzchnie pokryte farbą Indeko-W 
można malować farbami dyspersyj-
nymi. Można na nie n

farby i tynki wyprodukowane na 
bazie żywic polimerowych.  
Nieodpowiednie są farby olejne 
oraz farby na bazie żywic alkido-
wych ponieważ skła

schnięciu

Uwaga: 
W pomieszczeniach przeznaczo-
nych do produkcji lub przechowy-
wania żywności nie należy stoso-
wać materiałów gruntujących na 
bazie rozpuszczalników. W w/w 
pomieszczeniach należy wykonać 
gruntowanie powierzchni bezroz-
puszczalnikowym środkiem Ca-
paSol LF. Przed użytkowaniem 
pomieszczeń malowany
Indeko-W należy je wietrzyć przy-
najmniej przez 3 dni. 
Na skutek reakcji zachodzących 
pomiędzy farbą Indeko-W a roz-
puszczonymi w wodzie solami 
metali ciężkich, np. solami miedzi, 
mogą pojawić się brązowe prze-
barwienia powierzchni. W
przypadkach należy zasięgnąć 
dodatkowych informacji.  

Odpowiednie podło
ich przygotowanie.  

Podłoże musi być suche, czy-
s
zmniejszających przycz

 
Tynki grupy P II i P III: 
Mocne, normaln
malować bez wcześniejszego 
przygotowania. 
Piaszczące, pylące, porowate 
i/lub silnie chłon
w
lub CapaSol LF. 
 
Maszynowe tynki gipsowe oraz 
wapienno-gip
Zagruntować środkiem Caparol-
Haftgrund. 
Tynki z błyszczącą warstwą mar-
twicy przeszlifować, oczy
p
parol-Tiefgrund TB. 
 
Ścianki z elementów gipso-
wych: 
Silnie chłonne płyty zagr
środkiem OptiGrund E.L.F. lub 
Caparol-Tiefgrund TB. 
Silnie utwardzone, gładkie płyty 
powlec zw

ność warstwą gruntującą Cap
Haftgrund. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe: 
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. 
Miękkie i gładkie miejsca szpa-
chlowane gipsem wzmocnić środ-
kiem Caparol-Tiefgrund TB. Całą 
powierzchnię gruntować środkami 
Caparol-Haftgrund, OptiGrund 
E.L.F. lub CapaSol LF. Płyty z 
zawartością składników wodoroz-
cieńczalnych i m
d
środkiem
AquaSperrgrund. 
 
Beton: 
Usunąć
z
także substancje pyl
czące. 
 
Beto
G
rozcieńczonym wodą w stosunku 
1:3. 
 
Mur licowy z c
p
Malować bez wcześniejs
przygotowania. 
 
Nośne powłoki malarskie: 
Matowe i słabo chłonne powłoki 
malować bezpośrednio. 
Powłoki błyszczące i pow
ki
wać), odpylić i grun
kiem Caparol-Haftgrund. 
 
Nienośn
Słabe powłoki z lakierów, farb lub 
tynków dyspersyjnych całkowicie 
usunąć. 
Słabo chłonne, gładkie po-
wierzchnie gruntować środkiem 
Caparol-Haftgrund. 
Piaszczące, py
i/lub silnie chłonne tynki grunto-
wać środkami, OptiGrund E.L.F. 
lub CapaSol LF. 
Słabe powłoki 
u
gruntować śro
Tiefgrund TB. 
 
F
Z
ś
 
 
 



 

 
Techniczna karta informacyjna Nr 800. Stan: maj   2007 
Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wyko-
nawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym 
uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność. 
 
Caparol Polska Sp. z o. o.; ul. Baletowa 5C; PL – 02-867 Warszawa; tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41; internet: www.caparol.com.pl  
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH; Roßdörfer Straße 50; D – 64372 Ober Ramstadt; tel. +49 6154 71-0; faks +49 6154 711391; internet: www.caparol.de 
 
 

3

raz papierowe tapety wy-
aczane: 
alować bez wcześniejszego przygo-

ające: 
ałkowicie usunąć, zmyć resztki kleju 

ucho. Wykonać powłokę izo-

silnie zabrudzo-
ych wykonać warstwę wierzchnią 

lakierami Capacryl Acryl-
ack lub Capacryl PU-Lack (karty in-

, 

u-
ełniać szpachlówkami Caparol-
kkordspachtel, w razie potrzeby 

ać. 

Nie malowane tapety typu „Rau-
hfaser” o
tł
M
towania. 
 
 
Tapety nieprzyleg
C
i papieru. Gruntować środkiem Capa-
rol-Tiefgrund TB. 
 
Podłoża z plamami wodnymi, niko-
tynowymi, z sadzy lub tłuszczu: 
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, 
tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem 
detergentów i dobrze wysuszyć. Wy-
schnięte zacieki wodne zeszczotko-
wać na s
lująco- odcinającą środkiem Caparol - 
AquaSperrgrund (karta informacyjna 
nr 384). 
Na powierzchniach 
n
środkiem Caparol-IsoDeck (karta in-
formacyjna nr 848). 
 
Drewno i materiały drewnopo-
chodne: 
Malować wodorozcieńczalnymi, eko-
logicznymi 
L
formacyjne nr 960 lub nr 052PL
053PL). 
 
Uzupełnianie drobnych ubytków: 
Po odpowiednim przygotowaniu uz
p
A
miejsca naprawione zagruntow
 
 
Doradztwo techniczne 
 
W karcie niniejszej niemożliwe jest 
opisanie sposobów przygotowania 
wszystkich występujących w praktyce 
podłoży. W przypadkach, które nie 
zostały opisane powyżej, pomocnym 
może okazać się kontakt z naszym 
Działem technicznym. Chętnie udzie-

y Państwu szczegółowych infor-
tnym 

Tel. (22) 544 20 40 
Fax (22) 544 20 41 
techniczny@caparol.com.pl 

lim
macji związanych z konkre
obiektem. 
 


