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Primacol® decorative Neon – farba fosforescencyjna 
 

 
 
Farba fosforescencyjna Neon wchodząca w skład systemu 
Primacol® decorative pozwala w łatwy sposób uzyskać 
niecodzienne efekty dekoracyjne. Szczególnie polecana do 
dekoracji pokoi dziecięcych, dyskotek, barów i innych miejsc w 
których chcemy uzyskać świecący w ciemności blask. 
 
 

 
WŁAŚCIWOŚCI 
 
Farba fosforescencyjna Neon pozwala na uzyskanie efektu świecenia w nocy.  Jest przeznaczona do 
stosowania jako dodatkowa powłoka dekoracyjna na farby, bejce, tynki, szpachle, pasty 
dekoracyjne, werniksy, tapety papierowe  bądź też inne podłoża. Posiada szerokie zastosowanie na 
zewnątrz i wewnątrz budynków. Można nią pokryć całą ścianę bądź jej wybrane fragmenty. 
 
 
DANE TECHNICZNE 
 
skład chemiczny: wodna dyspersja akrylowa, pigment 

postać / kolor: transparentny, żółto-zielony gęsty płyn 

zapach: lekki, charakterystyczny 

pH: 7,5-8,5 

gęstość: 0,96-1,035 g/cm3     

ilość warstw: 1 - 2 

nanoszenie drugiej warstwy: 3-4 godziny 

sposób nanoszenia: pędzel, wałek, gąbka 

wydajność przy jednej warstwie: 5–8 m2 / litr w zależności od chłonności powierzchni 

rozcieńczalnik: woda 

mycie narzędzi: woda z detergentem 

okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji 

warunki składowania: 5–35oC, w suchym miejscu, nie wystawiać na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i mrozu 

opakowania handlowe: 0,25l, 1l 

 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 
Podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone, stabilne. Brud, kurz, resztki farb klejowych oraz 
innych łuszczących się powłok należy usunąć. W przypadku nowych tynków wapiennych należy 
odczekać przez okres 3-4 tygodni przed nakładaniem powłok dekoracyjnych. W przypadku podłoży 
chłonnych zaleca się zagruntować je wstępnie gruntem podkładowym. 
 
MALOWANIE/STOSOWANIE 
 
W przypadku stosowania na nisko chłonne  podłoża może być konieczne ich wstępne 
przygotowanie, np. zmatowienie, w celu zwiększenia przyczepności.   
Pigment ma tendencje do opadania, dlatego przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka lub gąbki. W celu wzmocnienia efektu zaleca się 
nanoszenie kilku warstw. Farba jest półprzeźroczysta, przy nanoszeniu większej ilości warstw 
nadaje kolor biało-zielony. 
Farba nie powinna być stosowana do malowania zabawek. 
Przed rozpoczęciem pracy na docelowej powierzchni należy koniecznie dokonać próby w 
niewidocznym miejscu, aby upewnić się co do uzyskanego finalnego efektu. 
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BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA 
 
Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich 
zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu. 
 
 
NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY 
 
Atest PZH 
 
INFORMACJE PRAWNE 
 
Wszystkie informacje i dane zawarte tutaj są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez 
nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt 
znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani 
też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani 
też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić 
próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta. 
 
 
 
Zapraszamy na nasze strony internetowe: www.unicell.pl, www.dekorujemydom.pl, 
www.primacol.pl. 
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