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Obszary stosowania 

Na nachylonych dachach pokry-
tych dachówką cementową, nasią-
kliwą dachówką ceramiczną i pły-
tami cementowo-włóknowymi bez 
azbestu. 

Właściwości produktu 

Farba Dachfarbe E ma bardzo do-
brą przyczepność na nośnych pod-
łożach mineralnych.  
W stanie stwardniałym prawie nie 
wykazuje pęcznienia pod wpływem 
wody, nie ulega zmydleniu, wyka-
zuje jedynie niewielkie naprężenia, 
jest przepuszczalna dla pary wod-
nej, nieprzepuszczalna dla wody 
deszczowej i odporna na działanie 
przemysłowych zanieczyszczeń 
powietrza. Dachfarbe E dzięki po-
prawieniu spływania wody zapew-
nia znakomitą ochronę przed mi-
kroorganizmami. 

Sposób stosowania 

Przed użyciem dokładnie zamie-
szać! Powierzchnie przewidziane 
do malowania należy oczyścić me-
chanicznie, zgodnie z aktualnym 
stanem techniki (na przykład za 
pomocą myjki wysokociśnieniowej) 
Podłoże musi być wolne od zabru-
dzeń i zanieczyszczeń mikrobiolo-
gicznych.  
Podłoża silnie zagrzybione lub po-
kryte glonami należy po oczysz-

czeniu i wyschnięciu zabezpieczyć 
środkiem BFA. Zużycie około 0,2 
l/m². 
Nie zawierające azbestu płyty ce-
mentowo-włóknowe po przygoto-
waniu podłoża i wyschnięciu nale-
ży zagruntować preparatem Grun-
dierung SV. Zużycie około 0,2 l/m².  

Oczyszczonych, chłonnych da-
chówek cementowych czy cera-
micznych nie należy dodatkowo 
gruntować przed wykonaniem po-
włoki.  

Po przygotowaniu podłoża farbę 
Dachfarbe E należy nakładać  
w dwóch warstwach. Przy nakła-
daniu pierwszej warstwy farbę 
można rozcieńczyć dodając do 
10% wody, drugą warstwę należy 
nakładać nierozcieńczoną. 

Nie pracować przy prażącym słoń-
cu ani przy temperaturach obiektu 
poniżej +5°C.   
Dachfarbe E nie nadaje się do sto-
sowania na dachówkach glazuro-
wanych i angobowanych. 

Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, wałek, urządzenie natry-
skowe typu airless (100 – 150 bar, 
dysza 0,021 – 0,025 cala). 
Narzędzia należy czyścić wodą 
tylko w stanie świeżym. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
15 l 
 
 

Dane techniczne produktu 

Rodzaj materiału: dyspersja czysto akrylowa 
Gęstość: ok. 1,4 kg/l  
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Czas schnięcia warstwy 0,2 l/m

2
  

w normalnych warunkach (20°C): ok. 3 godziny 
Lepkość przy 20°C: ok. 1500 mPa·s 
Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra 
Odporność na promieniowanie UV: bardzo dobra 
Odporność na substancje alkaliczne: bardzo dobra 
Kolory: czarny  (art. 2540) 
  szary łupkowy   (art. 2541) 
  ceglastoczerwony (art. 2543) 
  odcienie specjalne (art. 2547) 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2540 

Dachfarbe E 
Wodorozcieńczalna powłoka dachowa na bazie 
dyspersji tworzywa sztucznego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt wodny  Do zastosowań ze-

wnętrznych 
 Temperatura 

stosowania 
 Malowanie 

pędzlem/wałkiem/ 
natrysk 

niskociśnieniowy / 
spryskiwanie 

 Okres przechowy-
wania 

 Przechowywać 
w chłodnym miejscu, 

chronić przed 
wilgocią i mrozem / 

zamykać 
opakowanie  
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Zużycie: 
Ok. 0,40 l/m

2
 przy dwukrotnym na-

kładaniu. 
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach przy składowaniu  
w miejscu chłodnym ale zabezpie-
czonym przed mrozem co najmniej 
24 miesięcy. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Zawartość lotnych związków or-
ganicznych (VOC)               

Wartość graniczna wyznaczona 
dla tego produktu (kat. A/c) przez 
UE wynosi 40g/l (2010). Ten pro-
dukt zawiera maksymalnie 30g/l 
 
Kod produktu 
M-DF 02 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 

tracą swoją ważność. 

 


