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Obszary stosowania 

Do wykonywania nowych powłok 
jak i do odnawiania i renowacji 
starych powłok na podłożach mi-
neralnych, takich jak tynki wg nor-
my DIN 18 550 P II i P III, beton, 
beton lekki i systemy tynków re-
nowacyjnych. 
Stare elastyczne i termoplastyczne 
systemy powłokowe należy 
uprzednio usunąć. 

Właściwo ści produktu 

Remmers Fassadenfarbe to wyso-
kiej jakości farba scalająca do 
kolorystycznego wykończenia  
i ochrony powierzchni ścian i ele-
wacji. Remmers Fassadenfarbe 
spełnia wymagania jakościowe 
VOB, część C (Niemcy) oraz nor-
my DIN 18 363 ust. 2 (Niemcy). 
Farba elewacyjna Fassadenfarbe 
jest hydrofobowa, przepuszczalna 
dla pary wodnej, odporna na czyn-
niki atmosferyczne, nie żółknie, nie 
jest podatna na zanieczyszczenia, 
bardzo trwała, łatwa w stosowaniu, 
wydajna, dobrze kryjąca, szybko-
schnąca. 

Sposób stosowania 

Przygotowanie podło ża 
Podłoża muszą być nośne, suche, 
wolne od zanieczyszczeń, glonów, 
porostów, mchów, rys, substancji 
zmniejszających przyczepność. 
 
 

1. Podło ża wcześniej nie zabez-
pieczane 
Za pomocą impregnatu Remmers 
Imprägnierung BFA unieszkodliwić 
glony, mchy, porosty itd., po czym 
oczyścić powierzchnie myjką wy-
sokociśnieniową. Zależnie od 
przypadku stosowania, oczysz-
czoną powierzchnię, po wyschnię-
ciu, zagruntować produktem Tie-
fengrund, Imprägniergrund, Grun-
dierung SV lub Hydro-Tiefengrund. 

2. Podło ża pokryte nie budz ącą 
zastrze żeń starą powłok ą 
Sprawdzić przyczepność starej 
powłoki. Zanieczyszczenia o cha-
rakterze biologicznym i zabrudze-
nia usunąć w sposób opisany 
wcześniej. 
 
Międzywarstwa 
Farbę elewacyjną w wybranym 
kolorze równomiernie nanieść za 
pomocą pędzla, wałka lub urzą-
dzeń natryskowych. 

Spoiwo: czysto akrylowe wysokiej jakości 
Pigmenty: światłotrwałe, odporne na alkalia 

pigmenty tlenkowe lub dwutlenek 
tytanu 

Wypełniacze: mineralne 
Gęstość:  ok. 1,55 g/cm3 

Lepkość: odpowiednia do nakładania wał-
kiem i malowania pędzlem 

Kolory: biały – nr art. 2930 
 inne kolory – nr art. 2931 
Na życzenie do farby Remmers Fassadenfarbe mogą być dodane  
substancje zabezpieczające powłokę przed glonami i grzybami. 
Rozcieńczalnik: woda 
 
Parametry techniczne powłoki: 
Stopień połysku: mat 
Struktura powierzchni: gładka 
Odporność na czynniki 
atmosferyczne: bardzo dobra 
Przepuszczalność pary wodnej  
wg DIN EN ISO 7783-2 Sd ≤ 0,17 m 
Współczynnik nasiąkliwości wg 
DIN EN ISO 1062-3: w ≤ 0,1 kg/m² h0,5 

Dane techniczne produktu  

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2930 

Fassadenfarbe 
Wysokiej jakości farba elewacyjna o mineralnym cha-
rakterze 
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. 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 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

Powłoka ko ńcowa 
Farbę elewacyjną w wybranym 
kolorze równomiernie nanieść za 
pomocą pędzla, wałka lub urzą-
dzeń natryskowych. 
 
Wskazówki 

Pomiędzy nakładaniem kolejnych 
warstw należy zachować co naj-
mniej 6-godzinne przerwy (zależ-
nie od warunków atmosferycz-
nych) aby umożliwić wyschnięcie. 
Zgodnie z regułami rzemiosła farby 
nie należy stosować przy bezpo-
średnim nasłonecznieniu, deszczu 
i temperaturach obiektu poniżej 
+5°C. 
Przyczepność między starą i nową 
powłoką należy określić na odpo-
wiednio dużej powierzchni próbnej.  
Podczas nakładania powłoki nale-
ży przestrzegać zaleceń VOB, 
część C, ustęp 3.1.3. Większe 
powierzchnie stykające się ze so-
bą należy pokrywać na mokro w 
jednym cyklu, aby uniknąć śladów 
łączenia. Na stykających się ze 
sobą powierzchniach należy zaw-
sze stosować materiał z jednej 
partii produkcyjnej.   

Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel angielski, ławkowiec, pę-
dzel zwykły, wałek futrzany 
Narzędzia czyścić w stanie świe-
żym wodą.  

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
5 l i 15 l 
 
Zużycie: 
Około 0,40 l/m² przy dwukrotnym 
nakładaniu. Dokładne zużycie 
należy ustalić w oparciu o po-
wierzchnię próbną. 
 
 
 
 

Składowanie:  
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, przy składowaniu w 
miejscu chronionym przed mrozem 
i bezpośrednim nasłonecznieniem 
- co najmniej 12 miesięcy. 
 
Bezpiecze ństwo, 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. 

 
Kod produktu: M-DF 02 
 

 


