FARBA FASADOWA SILIKONOWA BAUMASTER
OPIS PRODUKTU
Farba wykonana na bazie Ŝywicy silikonowej.
WŁAŚCIWOŚCI
- przepuszcza parę wodną
- odporna na tarcie na sucho
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- dobrze kryje powierzchnię
- nieszkodliwa dla środowiska
ZASTOSOWANIE
Farba silikonowa jest przeznaczona do barwnego dekoracyjnego i ochronnego wykańczania ścian wewnętrznych
i zewnętrznych budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych. Farbę moŜna stosować na podłoŜa
cementowe, cementowo-wapienne, beton, płyty gipsowo-kartonowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne.
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA
PodłoŜe musi być nośne, suche, czyste, nie zakurzone i nie zatłuszczone oraz wolne od agresji biologicznej
(grzyby, pleśnie, mchy) i chemicznej. Powierzchnie brudne i tłuste zmyć. Stare łuszczące powłoki malarskie
naleŜy usunąć. PodłoŜa mocno wchłaniające pokryć najpierw Uniwersalną Emulsją Gruntującą Baumaster.
ŚwieŜe tynki cementowe, cementowo-wapienne, mineralne malować nie wcześniej niŜ po 14 dniach od ich
wykonania, podłoŜa betonowe po upływie 28 dni.
WYKONANIE
Farbę naleŜy dokładnie wymieszać, nakładać pędzlem lub wałkiem. Przy malowaniu duŜych powierzchni zaleca
się wymieszać w pojemniku zawartość kilku wiader. Nie dodawać kredy, wapna, wody oraz innych dodatków bez
uzgodnienia z producentem. Farbę zamawiać na cały obiekt.
UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoŜa od + 5ºC do + 25ºC przy wilgotności względnej powietrza
max. 60%. Nie nakładać na nagrzane podłoŜe. W trakcie prac oraz podczas wysychania unikać bezpośredniego
nasłonecznienia i działania deszczu. Chronić wymalowaną powierzchnie za pomocą siatki osłonowej lub folii do
czasu całkowitego wyschnięcia. Temperatura podłoŜa podczas malowania i wysychania nie moŜe być niŜsza
niŜ + 5º.
ZALECENIA
Oprócz podanych powyŜej skróconych informacji dotyczących sposobu uŜycia materiału, prace naleŜy
wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na
niewłaściwe uŜycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niŜ wyŜej opisane.
W przypadkach wątpliwych naleŜy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.
SKŁADOWANIE
W oryginalnym szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temp. od + 5ºC do + 25ºC
Okres składowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
POSTAĆ
Farba akrylowa matowa do wnętrz i na zewnątrz, produkowana jest w kolorze białym, w kolorach wzornika
BAUMASTER oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana jest w opakowaniach: 5I., 10I., 15l.
Paleta opakowań 5l - 80 sztuk, 10l.-44 sztuki, 15l – 33 sztuki.
EKOLOGIA
Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska, wypełniacze
dopuszczone do kontaktu z Ŝywnością.
NARZĘDZIA
Pędzel, wałek. Po pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie.
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FARBA FASADOWA SILIKONOWA BAUMASTER
DANE TECHNICZNE
CięŜar właściwy:
Wydajność:
Schnięcie:
Rozcieńczanie:
Temperatura pracy:
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1,50 +/- 0,02 g/cm
2
W zaleŜności od podłoŜa około 7 l/m
Do 1h (niska temp. i wysoka wilgotność powietrza wydłuŜają proces
schnięcia), po 3 h. nie wchłania kurzu, ponowne malowanie po 12h.
Maks. 1% wodą
Min. + 5ºC powietrza i podłoŜą.
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