
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LABOFARB Sp. z o.o. 
39-200 Dębica 
ul. Metalowców 25 
tel./fax 014 682 17 17 
www.labofarb.pl   
e-mail: labofarb@labofarb.pl  
NIP: 872-23-13-215 REGON: 180296854 BDO 000025395 

GC 50 

Gruntoemalia styrenowo-akrylowa  
 

PKWiU: 20.30.12.0 

Norma: PN-C-81920:2002 

Posiada atest PZH 

 

ZASTOSOWANIE  

Gruntoemalia GC 50 przeznaczona jest do malowania powierzchni ocynkowanych, 

aluminiowych, stalowych i żeliwnych.  Szczególnie polecana jest do konstrukcji metalowych, 

rynien i okapów.  

 

CHARAKTERYSTYKA 

Grunto-emalia GC 50 dzięki swojej konsystencji umożliwia grubowarstwowe nakładanie 

farby na powierzchnie o różnym kącie nachylenia do poziomu. Daje powłoki z  satynowym 

połyskiem, bardzo dobrze przyczepne do podłoża. Charakteryzujące się wysoką 

wytrzymałością i  długoletnią odpornością na działanie czynników atmosferycznych. 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

1. Lepkość umowna mierzona kubkiem Forda o średnicy 4 mm w temp. 20ºC              - 120-130s 
2. Czas schnięcia (pyłosuchość)                                     - 0,5 h 
3. Gęstość  w g/cm³                              - 1.1 - 1.2

  
4. Krycie                                                I stop. 

 

SPOSÓB STOSOWANIA 

Gruntoemalia ze względu na zawartość składników poprawiających przyczepność do różnego 

rodzaju podłoży oraz o własnościach antykorozyjnych umożliwia malowanie bez podkładu 

czystych, suchych i odtłuszczonych wcześniej powierzchni nie noszących śladów korozji. 

Przed naniesieniem, emalię należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby /np. przy 

malowaniu natryskiem /rozcieńczyć do lepkości roboczej. Nakładać można pędzlem, 

natryskiem lub przez zanurzenie. Zaleca się stosowanie 2 warstw o łącznej grubości  120-180 

μ. W ten sposób można zabezpieczać: czyste metaliczne powierzchnie bez śladów korozji, 

powierzchnie metalowe wcześniej zabezpieczone antykorozyjnie w innych technikach, 

renowacyjne malowanie starych powłok malarskich poliwinylowych, chlorokauczukowych, 

akrylowych, ftalowych, ftalowo-karbamidowych pod warunkiem, że są dobrze związane z 

podłożem, przeszlifowane drobnoziarnistym papierem i odtłuszczone a ewentualnie 

występujące uszkodzenia lub wady powłoki oraz ślady korozji zostaną usunięte. Malowanie 

pędzlem należy wykonywać w lepkości handlowej wyrobu lub przy niewielkim 

rozcieńczeniu. Natomiast do natrysku stosować do 10%  rozcieńczalnika styrenowo -

akrylowego. 
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Przy zastosowaniu przemysłowym należy kontaktować się z producentem w celu 

dostosowania parametrów wyrobu do stosowanej technologii.  
                                                                                                                                                          
OKRES GWARANCJI  24 miesiące 

OPAKOWANIA   1l, 5l, 10l 

WYDAJNOŚĆ: do 14 m²/l 

WSKAZÓWKI: Wyrób zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne: ksylen, izobutanol, 

benzynę lakową. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W pomieszczeniach 

zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji.   Chronić przed dziećmi. 
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