
PRZEZNACZENIE

PODŁOŻA

GŁÓWNE ZALETY

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

1l; 2,5l, 5l; 10l

ZALECENIA

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA
▪ Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.

▪ Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

w budownictwie wielkopowierzchniowym. Galaxie jest produktem odpornym, łatwym w nakładaniu, 

zmywalnym, bezwonnym oraz nie zawiera rozpuszczalników.

▪ Krótki czas schnięcia;

▪ Łatwość aplikacji i pielęgnacji;

1 warstwa farby podkładowej białej lub zabarwionejMINERAL PRIM*

1 warstwa farby GalaxieFARBA GALAXIE z dodatkiem 

kryształków GALAXIE*

* Kryształki GALAXIE występują również jako oddzielny produkt o szerokim zakresie zastosowania.

użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

▪ Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

▪ Bardzo dobre krycie;

▪ Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki.

▪ Wysoka wydajność;

▪ Odporność na zmywanie na mokro;

0,1 L/m² na 1 warstwęMINERAL PRIM 

1LGALAXIE 0,125 L/m² na 1 warstwę
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Dekoracyjna farba matowa z dodatkiem połyskujących drobinek do wykańczania wnętrz prywatnych oraz

▪ Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zapodkładowane (beton, gips i pochodne,

tynk cementowo-wapienny, płyta GK);

w budynkach użyteczności publicznej. Ze względu na dużą wydajność z powodzeniem można ją wykorzystać

SYSTEM DEKORACYJNY GALAXIE
Dekoracyjna farba z połyskującymi drobinkami

1. PODKŁAD

2. DEKORACJA

System składa się z 2 produktów:

▪ Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.

▪ Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.

▪ W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz



REALIZACJA
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami 

i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU

MYCIE NARZĘDZI
WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

▪ Wilgotność względna poniżej 70%;

▪ Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;

▪ W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;

▪ Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;

▪ Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.
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SYSTEM DEKORACYJNY GALAXIE
Dekoracyjna farba z połyskującymi drobinkami

1. Na zagruntowane podłoże należy zastosować farbę podkładową MINERAL PRIM zabarwioną pod kolor

wykończenia. 

▪ Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);

2. Przed użyciem produktu GALAXIE należy go dokładnie przemieszać. Po wyschnięciu farby podkładowej

Przed malowaniem należy zagruntować powierzchnię farbą gruntującą.

(około 6 godzin), przy pomocy wałka z krótkim włosiem nałożyć równomiernie wykończenie GALAXIE.

Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
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