
 
 

 

 
 

Pillak Pilbet  
Farba Akrylowa do Podłoży Betonowych 

 
1. Zastosowanie 
 

 
Pillak Pilbet jest rozpuszczalnikową farbą akrylową, przeznaczoną do malowania powierzchni betonowych, szczególnie 
podłóg. Farba jest łatwa w nanoszeniu, pozwala na uzyskiwanie równych, gładkich i trwałych powłok, odpornych na zmywanie 
wodą z dodatkiem detergentów. Powłoki te sprawdzają się szczególnie w pomieszczeniach przemysłowych, garażach, 
piwnicach, patio itp. pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu pieszym lub kołowym. Po uprzednim zagruntowaniu podłoża, 
bezbarwnym środkiem Pilbet Impregnat, może być stosowany na powierzchnie narażone na działanie czynników 
atmosferycznych. Malowane mogą być np.: podjazdy, chodniki, podmurówki i betonowe ogrodzenia. Opracowana kolorystyka 
sprawia, że powierzchnia betonu jest nie tylko chroniona ale również uzyskuje przyjemne, estetyczne wykończenie. 
 

 
2. Kolor 

 
• dostępny w szerokiej gamie kolorów według RAL 
Aktualna oferta kolorystyczna przedstawiona jest w cenniku. 

 
3. Opakowania 

 
750 ml, 5 l, 12 l  
Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach i ulotkach o produktach. 

 
4. Dopuszczenie do 
obrotu i stosowania 
 

 
Atest PZH 
B - deklaracja zgodności 
e - gwarancja dokładności napełniania opakowań 

 
5. Okres ważności 
 

 
Termin upływu ważności wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym. 

 
6. Skład 
 

Pigment • nie ołowiowe pigmenty nieorganiczne i organiczne 
Substancja błonotwórcza • żywica akrylowa 
Rozpuszczalnik • węglowodory alifatyczne i aromatyczne  

 
7. Gęstość (g/cm3 ) 

 
 ok. 1,3 

 
8. Schnięcie 
 
 

 
Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+200C, wilgotności względnej ok.50%, przy dobrej wentylacji: 
• do schnięcia powierzchniowego - 1 godzina 
• do nakładania kolejnej warstwy - 24 godziny 
Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia. 
  

 
9. Własności powłoki 
 

Stopień połysku • matowa z efektem lekko satynowym 
Odporność na działanie wody • wytrzymuje okresowy kontakt z wodą 

• wytrzymuje ilości wilgoci występujące zazwyczaj w powietrzu atmosferycznym, 
powierzchnie pomalowane nie mogą być zanurzone w wodzie 

Odporność mechaniczna • dobra przyczepność 
• dobra odporność na zarysowanie, ścieranie 

Odporność na działanie 
temperatur 

• wytrzymuje działanie temperatur do + 800C 
• długotrwałe działanie temperatury przekraczającej +500C może powodować pewne 

zmiany koloru 
Odporność chemiczna • na okresowe działania (rozpryski, zachlapania) rozcieńczonymi słabymi kwasami i 

zasadami (stężenie do 10%), roztwory detergentów, olej maszynowy, smary 
• powierzchnie pomalowane nie mogą być zanurzone w w/w mediach 

Inne • szybkie schnięcie 
• dobre krycie 
• wysoka twardość 
• łatwy w aplikacji 
• kolory wg RAL  

 
10. Wydajność 
 

 
Maksymalnie do 11 m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni 
podłoża. Pozostałe wytyczne określone w pkt. 4 Karty „0”. 

  



  
 
 
 

 
11. Rozcieńczalnik 

 
Rozcieńczalnik do farb akrylowych rozpuszczalnikowych Pillak Pilasol A. 
 

 
12. Stosowanie 
 
12.1. Przygotowanie 
podłoża 

 
Podłoża do malowania muszą spełniać wymagania określone w pkt.1 Karty „0”. 
Standardowy sposób przygotowania podłoża według pkt.2 Karty „0”. 

 
12.2. Przygotowanie 
wyrobu 

 
• dokładnie wymieszać przed użyciem! 
• do mieszania najlepiej stosować drewnianą łopatkę lub specjalne mieszadło 
• nie dodawać obcych składników 

 
12.3. Malowanie 

 
Warunki malowania 
Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni nie powinna być niższa niż +50C. 
Pozostałe wytyczne określone w pkt.5 Karty „0”. 
 
Zalecane metody malowania 
Pędzel, natrysk pneumatyczny (powietrzny tj. tradycyjny). 
 
Dobór narzędzi 
Według pkt.3 Karty „0’’. 
 
Parametry malowania 
1. Gruntowanie - malowanie podkładowe (tzw. malowanie wstępne) wykonuje się przede wszystkim w celu zamknięcia  
 porów oraz zmniejszenia chłonności na podłożach: 

• wcześniej niemalowanych 
• odsłoniętych np. po usunięciu starej słabo przyczepnej powłoki 

Czym - jak? 
Malowanie pędzlem 

• powierzchnie wewnętrzne - zagruntować farbą Pilbet rozcieńczoną dodatkiem 15-20% rozcieńczalnika Pillak 
Pilasol A 

• powierzchnie narażone na działanie czynników atmosferycznych, zewnętrzne - zagruntować impregnatem Pillak 
Pilbet Impregnat 

 
2. Malowanie ostateczne (tzw. malowanie nawierzchniowe) wykonuje się na podłożach: 

• po malowaniu podkładowym 
• pokrytych starą dobrze przyczepną powłoką farby tego samego rodzaju 

Jak?  
Malowanie pędzlem, wałkiem 

• nie rozcieńczać przed użyciem 
• nakładać 1-2 warstwy farby w odstępie 24 godzin od naniesienia poprzedniej 
• rozprowadzać ją dokładnie do postaci równomiernej i jednolitej warstwy 

 
Malowanie natryskiem pneumatycznym 

• zaleca się rozcieńczenie farby dodatkiem do 10% rozpuszczalnika Pillak Pilasol A i dokładnie wymieszać 
• nakładać 2 lub 3 warstwy farby w odstępie 24 godzin od naniesienia poprzedniej 

 
Rozszerzone informacje z zakresu malowania umieszczone są w Informacjach ogólnych (Karta „0”). 
 

 
12.4. Czyszczenie 
narzędzi  malarskich 

 
Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość wyrobu, a następnie umyć Rozcieńczalnikiem 
Pillak Pilasol A. 
 

 
13. Przechowywanie 
i transport 

 
Zgodnie z normą PN-89/C-81400, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, najkorzystniej w temperaturze nie 
przekraczającej +300C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. Uwaga: Substancja łatwopalna. 

 
14. Środki ostrożności 

 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Kartą charakterystyki produktu. 
 

 
15. Informacje 
uzupełniające 
 

 
Informacje ogólne zawarte w Karcie „0” stanowią integralną część niniejszej Karty Technicznej. Zastrzegamy sobie 
prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. 
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować: 

• pod numer bezpłatnej infolinii 0800 120 277 (poniedziałek - piątek) 
• pod adres e-mail: infolinia@ici.com 
• pod adres: ICI Polska Sp. z o.o. Oddział w Pilawie 08-440 Pilawa, ul. Przemysłowa 3 

Data wydania: styczeń 2005 r. 

 


