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Farba silikonowa do wymalowań
zewnętrznych

Zakres stosowania
Farba  silikonowa  wodorozcieńczalna jest przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego 
malowania fasad budowli i powierzchni i przedmiotów wykonanych z drewna, materiałów
drewnopochodnych,  eksploatowanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
pomieszczeń, a także podłoży mineralnych (wszelkiego rodzaju tynki, beton itp.) 

Właściwości
  trwałość wymalowań i koloru
  tworzy gładkie powłoki
  łagodny zapach
  krótki czas schnięcia
  łatwa aplikacja
  odporność na działanie czynników atmosferycznych, mechanicznych i chemicznych
  bezpieczna dla zdrowia i przyjazny dla środowiska naturalnego

Parametry
- gęstość, najwyżej: 1,4-1,5 g/cm³
- zawartość substancji nielotnych: około 55%
- czas schnięcia : 2-3 godzin
- ph: 8 – 9

Sposób stosowania
Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby można go 
rozcieńczyć do 5% wodą. W przypadku dwukrotnego malowania drugą warstwę nanosić
po 3 godzinach. Podłoże przeznaczone do malowania powinno być czyste, suche, 
spójne, odtłuszczone i odpowiednio zagruntowane. 
Podłoża drewniane i drewnopochodne wcześniej nie malowane żadnymi wyrobami 
należy oczyścić, przeszlifować, dokładnie odpylić, zaimpregnować i zagruntować. 
Następnie nanieść 1-2 warstwy farby silikonowej
Podłoża stare usunąć miejsca łuszczące się i popękane, uzupełnić ubytki i nanieść 1-2 
warstwy farby. 
Podłoża tynkowe i betonowe należy oczyścić, usunąć miejsca łuszczące się, 
wysuszyć, zagruntować i nanieść 1-2 warstwy farby silikonowej. 

Sposób nanoszenia
pędzlem, wałkiem lub natryskiem
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Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą  wiedzą 
techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W 
przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Pomieszczenia po 
zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one 
do użytku. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska
są dostępne w Karcie Charakterystyki produktu. 
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.
Ochrona środowiska: Pozostałości po farbie nie wylewać do kanalizacji. Należy je 
przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu 
utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w 
opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. 
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 oC do +25 oC. 
Chronić farbę przed mrozem.  
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/c/FW): 30 g/l 
(2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

Opakowania:  5,0; 10,0; 20,0 ltr
Wydajność:      do 10 m2/l
Okres przydatności do użycia:   18 miesięcy
Ilość warstw:     1–2
Czas schnięcia:   3 h
Rozcieńczalnik: woda
 


