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BASCODUR – farba do znakowania  
Hal farbrycznych, hal magazynowych, gara�y 
wielopoziomowych, obiektów sportowych itp....... 
Do aplikacji na podło�ach twardych (beton...) oraz 
elastycznych (gumoleum, tartan........) 
 

Charakterystyka 
2-u komponentowa farba na bazie PUR 
(poliuretanów) o doskonałych wła�ciwo�ciach 
powłoki : odporna na chamikalia, wpływy 
pogodowe, niebrudz�ca si�, kryj�ca. Jako 
system wolnoschn�cy o długim czasie 
obrabiania (po zmieszaniu z utwardzaczem) 
jest bardzo przyjazny do aplikacji.  
 

Asortyment 
W skład naszego programu sprzeda�y wchodzi 6 
podstawowych kolorów do znakowania:  
48-1500-114 biały      48-2500-124 �ółty 
48-3500-134 czerwony      48-5500-154 niebieski 
48-6500-164 zielony      48-9500-194 czarny 
 
oraz dwa rodzaje utwardzaczy: 
 
19-0220-000 utwardzacz to podło�a twardego 
19-0430-000 utwardzacz do podło�a elastycznego 
 

Rodzaje aplikacji na mi�kich PVC 
(plandeki, banery) 
- natrysk 
- rolka 
- p�dzel 
- sitodruk  
 

Opakowania 
Komp. A (farba)  : 4 kg puszka 
Komp. B (utwardzacz) : 0,8 kg 
 

Rozcie�czalniki: 
 
Farba gotowa do u�ycia (nie u�ywa� rozp. 
Aromatycznych jak np. Nitro, Aceton....) 
Specyfikacja techniczna 
Lejno��   : 60-70“ DIN4 (g�sty płyn) 
Min. temp. Aplikacji : 10 St. C. 
Zaw. Ciał stałych : ok. 65% (wagi) 
G�sto��  : ok. 1,357 kg/l 
Grubo�� powł. Suchej : 0,200 mm (zalecana) 
Zu�ycie (przy j/w) : ok. 300 gr/1 m2 
     (ok. 3,5 m2 z 1 kg) 
Czas do obrabiania : 45 min. 
Punkt zapalny  : 28 St. C. 
Proporcje (farb.:utwar.) : 5:1 (5 farba:1 utwardz.) 
Schni�cie 
- przeschni�te (mo�na nadepn��):ok.   2 godz. 
- suche (mo�na przeje�d�a�)   : ok. 16 godz. 
- suche w pełni     : ok. 24 godz. 
Okr. Magazynowania : min. 12 m-cy 
 

Przed przyst�pieniem do prac 
Powłoka do pomalowania musi by�: sucha, 
czysta, niezatłuszczona. Zatłuszczenia usun�� 
ogólnie stosowanymi do tego celu, dost�pnymi w 
handlu �rodkami czyszcz�cymi.  Przy nowych  

 
wylanych posadzkach betonowych lub 
cementowych nale�y odczeka� czas wi�zania 
min. 4 tygodnie. 
Przy bardzo wchłaniaj�cych podło�ach 
betonowych lub cementowych nale�y malowa� 
2x.: 
1. malowanie BASCODUREM bardzo 

roz�edzonym (do 30%) 
2. malowanie docelowe, BASCODUREM 

nierozcie�czonym 
 
Posadzki pokryte masami Akrylowymi, 
Epoxydowymi oraz PUR doskonale nadaj� si� 
pod BASCODUR 
 
Posadzki pokryte powłokami woskowymi lub 
polyethylenowymi i polypropylenowymi nie nadaj� 
si� do znakowania BASCODUREM 
 
Aplikacja 
Przed znakowanie zalecamy: 
Podstawow� farb� BASCODUR dobrze 
wymiesza�. Nast�pnie wmiesza� intensywnie 
utwardzacz utrzymuj�c przy tym proporcje. Ze 
wzgl�du na czas obrabiania ok. 40 min. nale�y 
rozrabia� tyle farby ile b�dzie zu�yte. 
Wszystkie narz�dzia wymy� natychmiast 
rozpuszczalnikami i dobrze wysuszy�. 
 
Sposoby aplikacji 
Natrysk (pneumatyczny lub airless 
P�dzel 
Rolka 
 
Czyszczenie narz�dzi 
Narz�dzia czy�ci� nale�y natychmiast po 
zako�czeniu prac rozpuszczalnikiem . 
 
Zalecenia 
Zapozna� si� oraz stosowa� si� do zalece� 
ATESTU PZH. 
 
Oznakowanie 
Farba BASCODUR :nie posiada klasy 3 RID/ADR 
Utwardzacz       : 3/3 1 c ADR/RID 
 
 
 
 
 
 

TRILACOLOR     Sp. z o.o. 
01-934 Warszawa,    ul. Arkuszowa 48 
tel. 022/864 55 55,  fax: 022/835 40 58 
e-mail: trila@trilacolor.pl,  www.trilacolor.pl 
 
 
Zawarte tu dane to wyniki bada� laboratoryjnych oraz 
do�wiadcze� praktycznych. Odpowiadaj� dzisiejszemu 
stanowi techniki w tym zakresie. Przekazujemy te dane jednak 
nie ponosimy odpowiedialnosci za stosowanie si� do nich 
poszczególnych Aplikatorów jak i  u�ywanych przez nich 
narz�dzi.  
 


