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Wodorozcieńczalny preparat akrylowy, wydłużający czas schnięcia  
farb lateksowych.  
 
BENEFITY i OPIS PRODUKTU:  
wodorozcieńczalny, transparentny preparat akrylowy, stanowiący dodatek wydłużający „czas otwarcia” i schnięcia 
wodorozcieńczalnych farb lateksowych koncernu Benjamin Moore & Co., przeznaczonych do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych.  
EXTENDER 518 jest szczególnie polecany podczas aplikacji farb wodorozcieńczalnych w niekorzystnych warunkach 
otoczenia - wilgotności względnej powietrza poniżej 45%, przy bezpośrednim nasłonecznieniu (nagrzane wnętrze bez 
możliwości użycia klimatyzacji) lub w pomieszczeniu o intensywnej wymianie powietrza. 
Produkt może również pełnić rolę rozcieńczalnika, a jego użycie nie wpływa na parametry techniczne finalnego 
wykończenia.  
EXTENDER 518 nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania.    
 
ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI: 
● wydłużony czas schnięcia zapewnia komfort i optymalne tempo prac  
● wydłużony „czas otwarcia” farby wpływa na jej lepszą rozlewność  
● uniwersalne zastosowanie (wewnętrzne i zewnętrzne)  
● wysoka wydajność  
● łatwość dozowania dzięki specjalnie zaprojektowanemu opakowaniu  

 
Informacje techniczne 

spoiwo: dyspersja akrylowa 

pigment: brak  

zawartość części stałych: 4,0% 

wydajność: zależnie od proporcji mieszania - maks. 235 ml preparatu na 3,78 l farby    

czas schnięcia (w temp. + 25C i wilgotności względnej powietrza 50%):  zależnie od rodzaju produktu z którym preparat został zmieszany    

rodzaj schnięcia: odparowanie i koalescencja 

lepkość (Zahn 2):  10-25 

temperatura zapłonu: nie występuje 

stopień połysku: nie dotyczy 

kolorystyka: produkt transparentny  

temperatura malowanej powierzchni: od +10°C do +32°C 

rozcieńczalnik: nie rozcieńczać 

czyszczenie: czysta woda 

ciężar 1 l: 1,00 kg 

temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C 

 
 
 

 
Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO. 
  

opakowania*: 0,48 l; 0,95 l 

 

*0,95 L = ¼ galona 
 
 

ZASTOSOWANIE 

Zakres użycia: dodatek do wodorozcieńczalnych farb lateksowych przeznaczonych do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych.    
 
Przygotowanie podłoża: podłoże przygotować zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach technicznych produktów, z 
którym dodatek wydłużający czas schnięcia EXTENDER 518 będzie łącznie stosowany.  

 
APLIKACJA  
Uwaga: dodatek nie jest przeznaczony do samodzielnego użycia. Produkt przed użyciem wymaga jedynie dokładnego 
wymieszania w opakowaniu i zmieszania z odpowiednią wodorozcieńczalną farbą lateksową koncernu Benjamin 
Moore & Co.  
Extender 518 przeznaczony jest do farb nanoszonych pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.  
Proporcje mieszania: maks. 235 ml preparatu na 3,78 l farby.   
Nie łączyć z produktami rozpuszczalnikowymi ani wodorozcieńczalnymi produktami alkidowymi.  
Zaleca się użycie narzędzi malarskich marki BENJAMIN MOORE® lub PREMIER® oraz taśm malarskich marki Frogtape®  
(z technologią PaintBlock Technology®), Kip® lub Painter’s Matte Green®.  
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Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji: 
Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +100C.  
Optymalne warunki atmosferyczne: + 250C i wilgotność względna powietrza 50%.  
Temperatura otoczenia i podłoża jak również wilgotność względna powietrza wpływa na czas schnięcia i reguluje „czas 
otwarcia” warstwy malarskiej.  

 
Czyszczenie narzędzi: 
Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem, bezpośrednio po zakończeniu prac. 

 
Uwaga: zaleca się łączne stosowanie systemu – dodatku EXTENDER 518 oraz wybranych farb wodorozcieńczalnych 
koncernu Benjamin Moore & Co.  
Przed ostatecznym zastosowaniem produktu na ścianie wykonać próbę pod kątem kompatybilności. W tym celu 
zmieszać Extender 518 z wybraną farbą i pozostawić w zamkniętym opakowaniu na min. 1 godzinę.  
Nie wprowadzać do farb dodatku w ilości powyżej zalecanej.  
Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku użycia ponad 0,95 l produktu, ponieważ 
do tej ilości jakiekolwiek defekty produktu powinny zostać uwidocznione i zgłoszone sprzedawcy.  

   
OCHRONA ŚRODOWISKA: Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych. Należy je 
przekazać specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy 
oddać do recyclingu lub unieszkodliwienia. 

 
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO: Chronić przed spożyciem. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. W 
przypadku dostania się produktu do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. W razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze 
skórą i wdychania mgiełki produktu podczas aplikacji. Pomieszczenia zamknięte w czasie prac malarskich i po 
zakończeniu należy starannie wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu i po tym czasie nadają się one do użytku. W 
czasie malowania pomieszczeń nosić odzież, rękawice i okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody 
natryskowej również maskę chroniącą drogi oddechowe.  
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. 
 
TERMIN PRZYDATNOŚCI: 4 lata od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Termin przydatności podany 
na opakowaniu.   
 
CERTYFIKATY, ATESTY:  ● atest higieniczny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.M. Polska Sp. z o. o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione w treści karty technicznej informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i 
doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. B.M. Polska Sp. z o. o. 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady powstałe na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio 
innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników.  
B.M Polska Sp. z o. o. zastrzega prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz pełne prawo 
do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. 

 
PRODUCENT:                             Benjamin Moore & Co., 101 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645, USA, tel. (201) 573 9600,  www.benjaminmoore.com  
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:   B.M. Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 100, 01-302 Warszawa, tel.+ 48 22 533 52 90, fax. +48 22 533 52 99  www.benjaminmoore.pl  www.bmpolska.com 
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