
  
Karta informacyjna nr EX-S20PL 

Samtex 20 
 
 

o Farba lateksowa o jedwabistym połysku odporna na szorowanie na mokro do 
wykonywania powłok wewnętrznych o wysokiej obciążalności.  

o Sprawdzona jakość wg PN-EN 13 300:2002 

Opis produktu 
 
Zastosowanie: 
Do wykonywania gładkich, wysoko 
obciążalnych, odpornych na szoro-
wanie na mokro, zachowujących 
strukturę podłoży powłok wewnętrz-
nych o jedwabistym połysku.  
Szczególnie polecana do malowania 
powierzchni narażonych na duże ob-
ciążenia np. w szkołach, szpitalach, 
przedszkolach, obiektach publicz-
nych, biurach, hotelach, restaura-
cjach, korytarzach, klatkach schodo-
wych, itp. i tam, gdzie powłoki muszą 
mieć wysoką odporność i być zdolne 
do wielokrotnego zmywania. 
Ponieważ Samtex 20 jest farbą bez-
emisyjną i nie zawierającą rozpusz-
czalników polecana jest zwłaszcza do 
pomieszczeń biurowych, mieszkal-
nych i o podwyższonych wymogach 
higieniczno-sanitarnych. 
Również polecana do malowania ta-
pet tłoczonych, typu rauhfaser i tapet 
z włókna szklanego Capaver jako 
powłoka, która poprzez swój jedwabi-
sty połysk znakomicie eksponuje ich 
strukturę.  
 
Właściwości: 
• wodorozcieńczalna, ekologiczna 

 o słabym neutralnym zapachu 
• bezemisyjna i  
 bezrozpuszczalnikowa 
 odporna na szorowan• ie – 5000 
 

j 

  

• niu bieli 
 odporna na działanie zasad, 

 PN EN 13 300: 

-

 7 

) 
 iększy rozmiar ziarna 

ulacja): 

atex syntetyczny wg DIN 55 945. 

: ok. 1,2 g/cm3

 

 na 
azie białej. Możliwa może oka-

otrzeba naniesie-

kładowanie: 
ywać w chłodnym miej-

ku 

wdychać oparów.  
apobiegać przedostaniu się ma-

nalizacji i zbiorników 

ą się do utylizacji. 
esztki materiału po wyschnięciu 

 

 g/l (od 1.1.2007) /30 g/l 

en produkt zawiera maksymalnie 30 
/l LZO. 

cykli wg DIN 53 778 
• dyfuzyjna dla pary wodne
• podatna na czyszczenie 

 środki• odporna na wodne
 dezynfekcyjne i detergenty

• łatwa w użyciu  
 o wysokim stop
•

 nie zmydla się 
 

Własności wg normy: 

• Odporność na szorowanie na 
 mokro: 

 Klasa 2 ( 5 ~ 20 µm) 
• Zdolność krycia (wsp. Kontra

 stu): 
 Klasa 2 przy wydajności

2 m /l tj. ok. 150 ml/m2

• Stopień połysku (połysk 
 zwierciadlany): 

 półpołysk ( 60 ~ 10
• Najw

 (gran
 Drobna (<100 µm) 
 
Spoiwo: 
L
 
Gęstość
 
Barwa: 
Biała  
Farbę Samtex 20 można barwić
przy użyciu barwników AVA - 
Amphibolin Voll- und Abtönfarben 
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 zamówienie, możliwa 
jest dostawa materiału zabarwio-
nego fabrycznie.  
Farba Samtex 20. nadaje się do 
maszynowego barwienia w sys-
temie ColorExpress. 
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
b

zać się także p
nia drugiej warstwy kryjącej.  
 
S
Przechow
scu w temp. powyżej 0º C. 
 
Uwaga: 
Przechowywać w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci. W przypad
kontaktu z oczami natychmiast 
przemyć wodą. Podczas natry-
skiwania nie 
Z
teriału do ka
wodnych.  
 
Utylizacja: 
Tylko całkowicie opróżnione po-
jemniki nadaj
R
traktować jako odpady budowlane 
lub domowe. 
 
Skład produktu: dyspersja żywic 
akrylowych, woda, wypełniacze 
mineralne, dodatki. 
Zgodnie z Dyrektywą UE wartości do-
puszczalne maksymalnej zawartości 
LZO (lotnych związków organicznych)
dla tego typu produktów (typ A/a) wy-

oszą: 75n
(od1.1.2010). 
T
g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pakowania: O
2,5L, 5L, 10 L  
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Sposób użycia 
 
Nakładanie farby: 
Warstwa gruntująca lub pośrednia: 
farba Samtex 20 rozcieńczona maks. 
10 % wody.  

ńczona maks. 

Sposób nakładania: 
, wałkiem lub natry-

irless. 

less: 

0,021-0,026" 

2

Dokładne zużycie można ustalić wy-
nie 

inimalna temperatura użycia: 
 podłoża i materia-

W niższych temperaturach i przy wyż-
otności powietrza czasy te 

-
e 
ni 

zeń. W pomieszczeniach 

 nikłym 
zapachu.  

wcześniejszego 
rzygotowania. 

l LF. 

em Caparol-
aftgrund. 

rzeszlifować, oczyścić z 

ptiGrund E.L.F. lub 
aparol-Tiefgrund TB. 

płyty 

 

chn
 lub CapaSol.  

łyty z zawartością składników 
cieńczalnych i mogących 

n

eton: 
sunąć pozostałości środków 
mniejszających przyczepność, a 
kże substancje pylące i piasz-

plex 

nno-

niejszego 

powłoki 
alować bezpośrednio. 

i powłoki la-

l-Haftgrund. 

erów, farb lub 

tować środkiem 

c
 OptiGrund E.L.F. 

b CapaSol LF. 
farb mineralnych 

-
iefgrund TB. 

ie malowane tapety typu 
erowe 

myć środkiem 

ciwo-
ciami podłoża.  

a-

o-W 

Warstwa wierzchnia: 
farba Samtex 20 rozcie
5% wody. 

Malować pędzlem
skiwać urządzeniami a

Natrysk air
kąt natrysku : 50° 
dysza :  
ciśnienie : 150-180 bar 
Narzędzia po użyciu myć wodą. 
 
Zużycie: 
Ok. 150 ml/m  przy jednokrotnym ma-
lowaniu na gładkich powierzchniach. 
Na podłożach szorstkich odpowiednio 
więcej. 

łącznie w praktyce przez malowa
próbne. 

M
+5° C (otoczenia,
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. 

szej wilg
ulegają wydłużeniu. 

Uwaga: 
W celu uniknięcia różnic kolory-
stycznych na złączach pasm robo-
czych, większe powierzchnie należy 
malować w jednym cyklu roboczy me
todą "mokre na mokre". Farba ni
nadaje się do malowania powierzch
poziomych obciążonych wodą. 
Przy nakładaniu natryskiem Airless 
przed użyciem farbę dokładnie wy-
mieszać i przecedzić. 
Przy zastosowaniu środka Caparol-
Tiefgrund TB może pojawić się typo-
wy zapach rozpuszczalników. Dlate-
go należy zapewnić odpowiednią 
wentylację malowanych pomiesz-

c
„szczególnie wrażliwych” stoso-
wać AmphiSilan-Putzfestiger, ła-
godny środek gruntujący o

 

Odpowiednie podłoża i 
.  ich przygotowanie

Podłoże musi być suche, czy-
ste oraz pozbawione substancji 
zmniejszających przyczepność. 

Tynki grupy P II i P III: 
Mocne, normalnie chłonne tynki 
malować bez 
p
Piaszczące, pylące, porowate 
i/lub silnie chłonne tynki zagrun-
tować środkami OptiGrund E.L.F. 
lub CapaSo
 
Maszynowe tynki gipsowe oraz 
wapienno-gipsowe grupy P IV:  
Zagruntować środki
H
Tynki z błyszczącą warstwą mar-
twicy p
pyłu i zagruntować środkiem Ca-
parol-Tiefgrund TB. 
 
Ścianki z elementów gipso-
wych: 
Silnie chłonne płyty zagruntować 
środkami O
C
Mocno utwardzone, gładkie 
powlec zwiększającą przyczep-
ność warstwą gruntującą Caparol-
Haftgrund. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe: 
Zeszlifować nadmiar szpachlówki.
Miękkie i gładkie miejsca szpa-
chlowane gipsem wzmocnić środ-
kiem Caparol-Tiefgrund TB. Całą 
powierz ię gruntować środkami 
Caparol-Haftgrund
P
wodoroz
powodować przebarwie ia grun-
tować środkiem Caparol-
AquaSperrgrund. 
 
B
U
z
ta
czące. 
 
 
 
 

Beton komórkowy: 
Gruntować środkiem Capa
rozcieńczonym wodą w stosunku 
1:3. 
 
Mur licowy z cegły wapie
piaskowej lub ceramicznej: 
Malować bez wcześ
przygotowania. 
 
Nośne powłoki malarskie: 
Matowe i słabo chłonne 
m
Powłoki błyszczące 
kiernicze zmatowić (przeszlifo-
wać), odpylić i gruntować środ-
kiem Caparo
 
Nienośne powłoki: 
Słabe powłoki z laki
tynków dyspersyjnych całkowicie 
usunąć. 
Słabo chłonne, gładkie po-
wierzchnie grun
Caparol-Haftgrund. 
Piaszczące, pylące, porowate 
i/lub silnie hłonne tynki grunto-
wać środkami
lu
Słabe powłoki z 
usunąć mechanicznie, odpylić i 
gruntować środkiem Caparol
T
 
Farby klejowe: 
Zmyć do podłoża. Gruntować 
środkiem Caparol-Tiefgrund TB. 
 
N
„Rauhfaser” oraz papi
tapety wytłaczane: 
Malować bez wcześniejszego 
przygotowania. 
 
Tapety nieprzylegające: 
Całkowicie usunąć, zmyć resztki 
kleju i papieru. Gruntować środ-
kiem Caparol-Tiefgrund TB. 
 
Powierzchnie pokryte pleśnią: 
Nalot z pleśni i grzybów usunąć 
mechanicznie przez zeszczotko-
wanie lub zeskrobanie na sucho. 
Powierzchnię z
grzybobójczym Capatox lub Fun-
giGrund i pozostawić do całkowi-
tego wyschnięcia. Gruntować 
zgodnie z rodzajem i właś
ś
Na podłożach silnie zaatakow
nych wykonać warstwę wierzch-
nią grzybobójczą farbą Indek
,Malerit-W lub Fungitex-W.  
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Doradztwo techniczne 

 
W karcie niniejszej niemożliwe jest 
opisanie sposobów przygotowania 
wszystkich występujących w praktyce 
podłoży. W przypadkach, które nie 
zostały opisane powyżej, pomocnym 
może okaz

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-

a powierzchniach silnie zabrudzo-

Caparol-IsoDeck (karta in-

 wodorozcieńczalnymi, eko-
gicznymi lakierami Capacryl Acryl-

-

o odpowiednim przygotowaniu uzu-
ełniać szpachlówkami Caparol-

Akkordsp y 
m . 
 
 

ać się kontakt z naszym 
ziałem technicznym. Chętnie udzie-

egółowych infor-
tnym 

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

wać na sucho. Wykonać powłokę izo-
lująco- odcinającą środkiem Caparol - 
AquaSperrgrund (karta informacyjna 
nr 384). 
N
nych wykonać warstwę wierzchnią 
środkiem 
formacyjna nr 848). 
 
Drewno i materiały drewnopo-
chodne: 
Malować
lo
Lack lub Capacryl PU-Lack (karty in
formacyjne nr 960 lub nr 052PL, 
053PL). 
 
Uzupełnianie drobnych ubytków: 
P
p

achtel, w razie potrzeb
iejsca naprawione zagruntować

D
limy Państwu szcz
macji związanych z konkre
obiektem. 
 


