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Wodorozcieńczalna farba silikonowa do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji budynków i powierzchni wewnątrz pomieszczeń. 
Doskonale nadaje się do obiektów użyteczności publicznej: pomieszczenia służby zdrowia, gastronomiczne, hotelowe, biura, urzędy, 
biblioteki, szkoły, korytarze i klatki schodowe, ale też na powierzchnie narażone na częsty kontakt z wilgocią, jak: łazienki, baseny, 
kuchnie.
Daje jednorodną, dobrze kryjącą, matową powłokę. Może być stosowany na różne materiały budowlane, jak: tynki polimerowe 
(np. akrylowe) i mineralne (gipsowe, cementowo-wapienne, cementowe, silikatowe), beton, cegły, gips, płyty gipsowo-kartonowe oraz 
tapety papierowe i z włókna szklanego, tworząc trwałą, odporną na zmywanie powłokę. Zabrudzoną powierzchnię farby można zmywać 
wodą z dodatkiem łagodnych detergentów.

FARBA SILIKONOWA ZEWNĘTRZNA

Przeznaczenie:

Powierzchnię przed malowaniem należy oczyścić, usunąć luźne elementy, odtłuścić i osuszyć. Stare nietrwałe powłoki malarskie należy 
usunąć. Ubytki uzupełnić akrylową masą szpachlową lub wewnątrz - gipsem, na zewnątrz - zaprawą cementową. Nowe tynki mineralne 
malować co najmniej 3-4 tygodnie od nałożenia. Powierzchnie niemalowane lub chłonne oraz fasady budynków zagruntować 
preparatem akrylowym lub farbą podkładową.
Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Farba jest wyrobem gotowym do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można 
dodać do 5% wody. Malować wałkiem, pędzlem lub po rozcieńczeniu natryskiem. Nie dodawać suchych farb klejowych, kredy ani innych 
wypełniaczy.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych 
producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości.
Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji 
wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie 
podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

Uwagi:

malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
ostosować i przechowywać w temp. +5 do +35 C.

czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godzin.
nanoszenie kolejnej warstwy: po 2 godzinach,
zalecana ilość warstw: 1-2, w przypadku kolorowych 2-3,

2wydajność: 8-10 m  / litr.
3gęstość wg PN-82/C-81551: 1,5 g / cm ,

wartość pH : 8÷9,
mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda,
gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji podanej na wieczku,
norma: PN-C-81913:1998.
opakowania: 10 litrowe wiaderka z tworzyw sztucznych.


