
Karta Techniczna Produktu

Covers UPTM FARBA DO SUFITÓW KRYJĄCA PLAMY
Spray pionowy 

Rodzaj – Akrylowa, rozpuszczalnikowa warstwa uszczelniająca, gruntująco-nawierzchniowa kryjąca plamy

Charakterystyka:
- szybko kryje plamy wodne
- idealny dla częstych farb na suficie
- kolor pasuje do większości płytek sufitowych
- płaskie, białe wykończenie nie będzie żółknąć
- aerozol o lekkim zapachu
- może być używany jako grunt, podkład lub warstwa nawierzchniowa
- używany pod lub na jakąkolwiek farbę lateksową lub olejną

Zalecane użycie – używać jako grunt/warstwa nawierzchniowa na wewnętrzne, sufitowe płytki akustyczne 
lub  malowane  sufity,  lekkie  elementy  stałe,  przewody  wentylacyjne,  rury  i  przewody  sufitowe  lub 
gdziekolwiek (nad głową) gdzie wymagany jest grunt o wysokich właściwościach kryjących lub warstwa 
nawierzchniowa.

Warstwy wewnętrzne – nowe lub uprzednio malowane płytki sufitowe, karton-gips, suchy tynk, cement, 
tynk  dekoracyjny,  drewno  (sosna,  świerk,  brzoza,  dąb  oraz  sklejka),  aluminium,  żelazo,  stal  oraz 
ocynkowany metal, PCV, połyskujące laminaty oraz inne wewnętrzne powierzchnie.

Ogólny opis – Covers UP – farba do sufitów kryjąca plamy jest aerozolem o lekkim zapachu który kryje  
plamy  i  farbą  do  miejscowego  malowania.  Kryje  zniszczenia  wyrządzone  przez  wodę  na  sufitach  i 
natryskuje się go pionowo dzięki czemu jest prosty w użyciu. Technologia krycia plam firmy Zinsser jest 
zastosowany  w  tym  nowoczesnym  produkcie  który  oferuje  białe  wykończenie  pasujące  kolorem  do 
większości sufitowych płytek akustycznych i białych farb sufitowych. Covers UP posiada bezzapachową 
formułę olejową z tylko chwilowym zapachem wytwarzanym przez rozpylacze który szybko się ulatnia. 

Właściwości  kryjące –  jedna warstwa efektywnie  zakryje  większość  plam wodnych,  graffiti,  nikotynę i  
plamy  po  dymie.  W  razie  konieczności  nałożenia  drugiej  warstwy  należy  odczekać  2  godziny  do 
wyschnięcia.

Farba sufitowa do płytek sufitowych – używać aby zakryć plamy po wodzie,  nikotynie lub dymie na 
płytkach sufitowych. Wysycha gładko i pasuje kolorem do większości płytek sufitowych.

Farba lub podkład dla wszystkich sufitów – wysycha gładko i pasuje kolorem do większości białych farb 
sufitowych. Używać jako farbę kryjącą plamy na każdej powierzchni sufitowej. Można nakładać warstwy 
nawierzchniowe po upływie dwóch godzin gdy jest używana jako podkład. 

Przygotowanie powierzchni –  Powierzchnie powinny być suche, czyste, w dobrym stanie oraz wolne od 
pyłu, kurzu, brudu, nadmiaru kredowego materiału, tłuszczu, oleju, smaru, wosku, pleśni, kleju do tapet lub 
innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na przyczepność. W razie niepewności należy zawsze umyć 
powierzchnię  za  pomocą  roztworu  amoniaku  z  wodą,  odpowiedniego  środka  czyszczącego,  lub 
rozpuszczalnika. Usunąć jakiekolwiek odchodzące warstwy. Zeszlifować jakiekolwiek pozostające warstwy 
farby  na  brzegach.  Spróbować  usunąć  istniejące  plamy  za  pomocą  mycia,  szlifowania,  zdzierania  itp.  
Wykręcić śruby, usunąć gwoździe i wypełnić wszystkie otwory za pomocą Ready Patch®. Usunąć ślady rdzy 
za pomocą szczotki drucianej.
UWAGA!   Podczas zdzierania, szlifowania lub usuwania starej farby do powietrza może dostać się pył zawierający 
ołów.  OŁÓW JEST TOKSYCZNY. WYSTAWIENIE SIĘ NA DZIAŁANIE PYŁU OŁOWIANEGO MOŻE POWIDOWAĆ 
POWAŻNE  CHOROBY,  TAKIE  JAK  USZKODZENIE  MÓZGU,  SZCZEGÓLNIE  W  PRZYPADKU  DZIECI  ORAZ 
KOBIET W CIĄŻY. 
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Nakładanie – potrząsać puszką do czasu aż kulka w środku przestanie grzechotać, następnie potrząsać jeszcze przez 
minutę.  Powtarzać  potrząsanie  w  trakcie  nakładania.  Przetestować  produkt  na  małej  powierzchni.  Natryskiwać  w 
odległości 25-30 cm od powierzchni. Zakryć jakiekolwiek przedmioty znajdujące się w pobliżu. Nakładać krótkimi ruchami 
przypominającymi  zamiatanie.  Produkt  zakryje  większość  plam.  Po  skończonej  pracy  wyczyścić  zawór  poprzez 
przytrzymanie puszki  do góry nogami i  natryskiwanie do momentu aż zacznie ulatniać się sam gaz. Aby wyczyścić 
zapchaną dyszę natryskową należy zdjąć ją z puszki i wyczyścić za pomocą szpilki. 

Warunki nakładania – nakładać w następujących warunkach:
Wilgotność 0% do 85%
Temperatura 4°C do 32°C

Czas schnięcia – wysycha na dotyk w 30 minut. Należy odczekać przynajmniej 2 godziny przed nałożeniem kolejnej 
warstwy lub warstwy nawierzchniowej. Niższe temperatury i wyższa wilgotność wydłużą czas schnięcia.

Wydajność – około 1,4 m2 z puszki 384ml. Porowatość powierzchni może zmniejszyć wydajność produktu i sprawić, że 
zajdzie konieczność nałożenia kolejnej warstwy.

Czyszczenie – wyczyścić rozlany produkt za pomocą szmaty zanurzonej w alkoholu

Utylizacja – utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

NIEBEZPIECZEŃSTWO! WYJĄTKOWO PALNY.
ZAWARTOŚĆ POD CIŚNIENIEM.

Zawiera  destylaty  benzyny.  Posiada szkodliwe  opary.  Nie  używać w pobliżu  źródeł  ciepła,  miejsc  w których  może 
występować iskrzenie oraz w pobliżu ognia. Nie palić podczas używania produktu. Używać w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu. Nie nakłuwać, przebijać, nacinać lub przechowywać w miejscach o temperaturze powyżej 48°C. Nie 
wyrzucać pustego opakowania do domowych koszy. Wystawienie na działanie ciepła lub promieni słonecznych może 
spowodować wybuch opakowania.  Przechowywać w temperaturze pokojowej.  Może powodować podrażnienia skóry, 
oczu i układu oddechowego. Nie wdychać oparów lub mgiełki natryskowej. W razie wystąpienia trudności w oddychaniu, 
łzawienia oczu, bólów głowy, zawrotów głowy – zwiększyć dostęp świeżego powietrza lub wyjść na świeże powietrze. 
Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu ze skórą płukać oczy dużą ilością wody przez 15 minut. W razie gdy 
objawy nie ustąpią należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub centrum zatruć. Umyślne wdychanie zawartości  
pojemnika może być szkodliwe lub nawet prowadzić do śmierci. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI. 

Ograniczenia – Covers UP nie jest przeznaczony do nakładania na podłogi, pokłady, dachy lub inne powierzchnie które 
mogą znaleźć się pod wodą lub być w dłuższym kontakcie z wodą.

Środki bezpieczeństwa – trzymać z dla od dzieci. Nie połykać. Unikać wdychania i dłuższego kontaktu ze skórą. Aby 
zapobiec rozlaniu się produktu należy zawsze zamykać pojemnik po skończonej pracy.  Szczelnie zamykać wieczko. 
Chronić  przed  zamarzaniem.  W  przypadku  gdy  produkt  zamarznie,  odczekać  aż  produkt  odtaje  w  temperaturze 
pokojowej. 

Gwarancja –  Covers  UP   będzie  spełniać  swoje  zadanie,  jeżeli  zostanie  nałożony  zgodnie  ze  wskazówkami 
znajdującymi się na etykiecie produktu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię. Wskazówki są tak pełne jak to tylko 
możliwe jednak nie mogą obejmować wszystkich warunków, metod nakładania i/lub powierzchni, które są po za kontrolą 
producenta. Producent gwarantuje, że zawartość pojemnika jest wolna od jakichkolwiek defektów przez 2 lata od daty 
produkcji. Wszystkie gwarancje ograniczają się do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu użytego i będą realizowane 
jedynie z dowodem zakupu. Żadna inna gwarancja nie obejmuje tego produktu  i nie ma ważności. 

Specyfikacja

Wartość MIR MIR mniejsze od 1,20g O3/g produktu

VOC Mniej niż 60% na objętość

Czas schnięcia (na dotyk) przy 21°C 30 minut

Nakładanie kolejnej/nawierzchniowej warstwy 2 godziny

Okres przydatności 60 miesięcy przy 24°C

Przechowywanie 4°C – 32°C
Stabilny przy zamrażaniu
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Opakowanie
Pojemność Ilość w opakowaniu Waga

Pojemnika
384ml aerozol 6 2,72 kg

Trzymać z dala od dzieci

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy 
oraz podane w najlepszej  wierze.  Wszystkie zalecenia  i  informacje  przedstawione w tym dokumencie  nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji  
względem działania produktu.  Z uwagi  na fakt,  że warunki  zastosowania materiału są poza kontrolą producenta,  producent  gwarantuje,  że  
produkt  spełnia  standardy  jakości  producenta  materiału.  Producent  ogranicza  swoją  odpowiedzialność  wyłącznie  do  wymiany  wadliwego 
materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania. 

Dystrybucja w Polsce: Spinex-Stępniak Sp.j
www.spinex.pl www.unitedpaints.pl  
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