
GOLDMURIT RENO-DACH farba do blach dachowych – 

formuła rozcieńczalnikowa 
 

Właściwości i aplikacja Jednoskładnikowa powłoka winylowo-akrylowa zawierająca tlenek żelazowy 
blaszkowaty o wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych i 
wody oraz doskonałej przyczepności do powierzchni ocynkowanych, w tym 
zwietrzałych, blach powlekanych oraz elementów stalowych wcześniej 
malowanych, jak również elementów stalowych surowych. Stosowana jest 
jako warstwa ochronna na powierzchniach ocynkowanych ogniowo lub 
odpowiedniej gruntowanej stali. Nadaje się w szczególności do pokryć 
dachowych. 

Farba RENO-DACH farba do blach dachowych – formuła rozcieńczalnikowa 
jest wyrobem tworzącym szybkoschnące powłoki 
charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dobrą 
wytrzymałością mechaniczną, elastycznością oraz odpornością na działanie 
zmiennych warunków atmosferycznych, światła słonecznego, UV, „kwaśnego 
deszczu”, wilgoci, wody i czynników chemicznych (roztwory kwasów, zasad, 
soli). 

Odcienie RAL 3009 /7037/ 7024 / 8016/ 8004/ 6003/ 8012/ 9017. 

Klasa emisji VOC A(i), 500g/l (2010), produkt zawiera maksymalnie 500 g/l. 

Okres trwałości  2 lata w temperaturze przechowania pomiędzy + 5 °C a + 30 °C w oryginalnie 
zamkniętym opakowaniu. 

Wydajność ok. 7–8 m2/l w jednej warstwie. 

Schnie w temperaturze 23 °C i 60 % 
wilgotności względnej 

Suchość pyłowa po ok. 25 minutach, suchość całkowita po ok. 60 minutach, 
ponowne malowanie po 4 godzinach. 

Rozcieńczanie Nie ma konieczności rozcieńczania. Narzędzia powinny być czyszczone 
rozcieńczalnikiem NITRO. 

Aplikacja Pędzel, wałek lub natrysk (typu airless). 

Instrukcja użytkowania Powierzchnia musi być odpowiednio przygotowana, oczyszczona i wolna od 
jakichkolwiek zanieczyszczeń (oleju i smaru). Cynk i stal ocynkowaną należy 
dokładnie oczyścić mieszanką składającą się z 10% wodnego roztworu 
amoniaku z detergentem oraz wyszlifować papierem ściernym wykonanym z 
włókien syntetycznych. Należy dokładnie oczyścić wodą z pozostałości po 
szlifowaniu i osuszyć. Nie wolno używać szczotek drucianych ani wełny 
metalowej! Powierzchnie ocynkowane ogniowo należy delikatnie omieść 
szczotką. 
 Przy renowacji: stare, spękane, słabo przylegające powłoki należy starannie 
usunąć (szczotką, szpachelką lub skrobakiem), miejsca zardzewiałe dokładnie 
przeszlifować, odpylić, a następnie zagruntować farbą do gruntowania 
GOLDMURIT RENO-DACH grunt antykorozyjny – formuła rozcieńczalnikowa 
 
 Stare dobrze przyczepne powłoki zmatowić papierem ściernym i odpylić,       
a następnie zagruntować farbą do gruntowania GOLDMURIT RENO-DACH 
grunt antykorozyjny – formuła rozcieńczalnikowa. Powyższe zasady należy 
stosować także przy renowacji blach powlekanych metodami 
przemysłowymi.  
 
Uwaga! 
 Nie malować w czasie deszczu i mgły oraz przed burzą. 
Malować w słoneczne dni, jednak należy unikać malowania powierzchni 
nagrzanych do nadmiernie wysokich temperatur, np. podczas intensywnych 
letnich upałów. W takich warunkach, zawarty w farbie rozcieńczalnik szybko 
odparowuje, pogarszając zdolność farby do rozlewania się po malowanej 



powierzchni, co może być przyczyną powstawania wad powłoki, negatywnie 
wpływających na jej trwałość i efekt dekoracyjny. 
 Zaleca się malować pędzlem z miękkim włosiem i unikać wielokrotnego 
pociągania pędzlem w jednym miejscu, co może prowadzić do rozmiękczania 
poprzedniej warstwy farby. 
 Przy malowaniu natryskiem należy unikać zjawiska tzw. „suchego natrysku”. 

Propozycja systemu powłokowego Żelazo i stal: 
1–2x GOLDMURIT RENO-DACH grunt antykorozyjny – formuła 
rozcieńczalnikowa 
 
1–2x RENO-DACH farba do blach dachowych – formuła rozcieńczalnikowa 
 
Cynk: 
1–2x RENO-DACH farba do blach dachowych – formuła rozcieńczalnikowa 
 
 

Rozmiar opakowania 1 L / 5,0 L / 10 L 

 


