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DS. 2394 
2 02.02.2021 BIORA CLEAN 

matowa ochronna farba do ścian 

CHARAKTERYSTYKA 

 

Matowa wodorozcieńczalna akrylowa farba dyspersyjna, zawierająca technologię 

antybakteryjną BioCote® ze szkłem srebrowo - fosforanowym, która  po nałożeniu na 

przewidziane podłoże, chroni powierzchnię powłoki oraz zapobiega kolonizacji i degradacji 

spowodowanej rozwojem mikroorganizmów.  

ZASTOSOWANIE 
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w których powierzchnie ścian i sufitów muszą być 

łatwe do czyszczenia i odporne na ścieranie. Zalecanymi obiektami do malowania są szpitale, 

ośrodki zdrowia i inne pomieszczenia publicznej służby zdrowia, domy opieki, przedszkola, 

szkoły i inne pomieszczenia użyteczności publicznej, a także np. pomieszczenia przemysłu 

spożywczego. 

BIORA CLEAN może być nakładana na zagruntowane powierzchnie betonowe, tynkowe, 

korek, cegłę i płyty budowlane zgodnie z instrukcją. BIORA CLEAN nadaje się również do 

przemalowywania starych powłok alkidowych i dyspersyjnych. 

DOPUSZCZENIA Produkt został zaklasyfikowany do grupy M1 w klasyfikacji emisyjnej materiałów 

budowlanych. Produkt uzyskał prawo do używania oznaczenia alergicznego Fińskiej Federacji 

ds. Alergii, Skóry i Astmy. 

 
DANE TECHNICZNE 

Składnik aktywny BIORA CLEAN wzbogacona o technologię antybakteryjną BioCote® została przebadana pod 
kątem skuteczności antybakteryjnej zgodnie z normą ISO 22196:2011 i wykazała redukcję 
populacji Escherichia Coli i opornych na metycylinę Staphylococcus Aureus (MRSA) o co 
najmniej 95% i aż do 99,99%. Badania zostały przeprowadzone przez niezależne laboratorium. 

Zawartość substancji stałych Ok. 37 % objętości 

Lotne związki organiczne 

(LZO) 

Dopuszczalna wartość LZO w UE (kat A/a): 30 g/l. Zawartość LZO w produkcie: maks. 30 g/l. 

Zużycie praktyczne 6 - 8 m2/l 

Gęstość ok. 1,3 g/ml  

Czas schnięcia w temp. +23°C, 50% wilgotności wzgl. 

- pyłosuchość 
- odstęp czasu do nałożenia 
kolejnej warstwy 

po 1 godz. 
po 3 godz. 
Chłodne i/lub wilgotne powietrze spowolni proces suszenia. 
Produkt uzyskuje docelową twardość i trwałość w normalnych warunkach po około 1 miesiącu. 

Rozcieńczalnik do mycia 
narzędzi 

Woda. Natychmiast po użyciu oczyścić sprzęt ciepłą wodą z dodatkiem środka do czyszczenia 
pędzli RENSA BRUSH. 

Wygląd powłoki Matowa 

Kolor Farby bazowe 1 i 3, które można barwić w celu uzyskania odcieni z Kart kolorów farb do wnętrz  

i na zewnątrz. 

Odporność na zmywanie i 

ścieranie 

Odporność malowanej powierzchni na ścieranie jest bardzo dobra. 
Pomalowaną powierzchnię można wielokrotnie myć. 
Odporność na szorowanie na mokro, klasa 1 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998). 

Opakowania 

(dostępność różni się w 
zależności od kraju) 

Farba bazowa 1 i 3: 0,9l, 2,7l, 9l 

OZNAKOWANIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

Patrz Karta charakterystyki. 
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SPOSÓB STOSOWANIA 

Przygotowanie podłoża Nowe powierzchnie należy oczyścić z kurzu i brudu. 
Wcześniej pomalowane powierzchnie oczyścić środkiem do czyszczenia farb RENSA SUPER. 
Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie poprzez szlifowanie, a następnie usunąć pył. 
Do wygładzania nierówności powierzchni należy wybrać odpowiedni wypełniacz z serii 
SILORA. Wyschnięty wypełniacz jest szlifowany, a pył usuwany. 

Gruntowanie Powierzchnie betonowe, tynkowe, korkowe, ceglane i płyty budowlane zagruntować farbą 
podkładową i sufitową BIORA PRIMER. 
Powierzchnie stalowe są gruntowane farbą antykorozyjną FERREX AQUA. 

Nakładanie Farbę przed malowaniem dobrze wymieszać. 
Farbę BIORA CLEAN nanosić raz lub dwa razy wałkiem, natryskiem lub pędzlem. Zalecana 
średnica dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,017 - 0,021". 

Warunki Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej 
powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 
80% zarówno podczas nakładania jak i w okresie schnięcia wyrobu. 
Dobra wentylacja podczas nakładania i suszenia przyspiesza proces schnięcia. 

Wskazówki dotyczące 
konserwacji 

Ostateczne utwardzenie powłoki w normalnych warunkach trwa ok. 4 tygodni. Po tym czasie 

osiągana jest docelowa trwałość i twardość. Przed upływem tego czasu pomalowana 

powierzchnia powinna być traktowana z ostrożnością. 

Pomalowana powierzchnia może być czyszczona poprzez przetarcie neutralnym (pH 6-8) 
detergentem. Do bardzo zabrudzonych powierzchni można stosować również detergenty o 
odczynie alkalicznym (pH 8-10). Detergenty i brud można usuwać poprzez wycieranie i/lub 
spłukiwanie powierzchni czystą wodą. Do czyszczenia należy używać ściereczki, miękkiej 
gąbki lub podobnego narzędzia. Unikać szczotkowania szorstkimi przedmiotami lub silnego 
ścierania. Podczas stosowania detergentów należy przestrzegać wskazówek dotyczących 
rozcieńczenia i innych instrukcji producenta detergentu. 

Przechowywanie NIE MOŻE ZAMARZAĆ. 

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Podane wartości są jedynie orientacyjne i zależą m.in. od koloru 

i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on 

naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub 

niewłaściwego ich użycia. Najnowsze wersje naszych arkuszy danych, kart charakterystyki i kart systemowych znajdują się na naszych stronach internetowych 

www.teknos.com.  
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