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Obszary stosowania 

Farba Elastoflex-Fassadenfarbe, 
ze względu na swoje właściwości 
nadaje się, szczególnie w połą-
czeniu z impregnatem Funcosil BI, 
do wykonywania hydrofobowych, 
szczelnych w stosunku do dwu-
tlenku węgla powłok ochronnych  
w ramach renowacji betonu. Może 
być stosowana na systemach tyn-
ków, zarówno żywicznych jak  
i cementowych. Nadaje się do na-
kładania jako kolejna powłoka na 
nośnych, mocno przylegających 
starych powłokach mineralnych lub 
żywicznych. Przez to, w wielu 
przypadkach, można zrezygnować 
z kosztownego usuwania starych 
powłok.  
Elastoflex-Fassadenfarbe nadaje 
się także do stosowania jako ela-
styczna międzywarstwa  
i warstwa nawierzchniowa, ze 
zbrojeniem lub bez, na zarysowa-
nych powierzchniach elewacji 
(grupa rys I i II wg instrukcji BFS)  
z tynkami mineralnymi (DIN V 
18550) P II (cementowo-wapienne) 
i P III (cementowe) o wytrzymało-
ści na ściskanie >7 N/mm². 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2976 

Elastoflex-Fassadenfarbe 
Powłoka elewacyjna o wysokiej elastyczności 
wzmocniona żywicą silikonową z dodatkami glono-  
i grzybobójczymi 
Świadectwa badań: 
� Kiwa Polymer Institut GmbH 

System ochrony powierzchni przeznaczony na mosty  
i budowle inżynierskie umieszczony na liście BASt 

� Przebadany wg EN 1504-2, system OS 5A (OS DII) wg DIN V 18026 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na bazie wodnej  Do zastosowań 

zewnętrznych 
 Temperatura 

stosowania 
 Malowanie 

pędzlem/wałkiem
/natrysk 

airless/airmix 

 Zużycie całkowite  Przechowywać w 
miejscu chłodnym, ale 
zabezpieczonym przed 
mrozem. Chronić przed 
wilgocią. Opakowanie 

zamykać 

 Okres 
przechowywania 

  

Dane techniczne  produktu  

Dane techniczne w momencie dostawy  
Podstawowe spoiwo: kopolimer akrylowy sieciujący pod 

wpływem promieniowania UV 
Pigmenty: pigmenty tlenkowe odporne na 

światło i alkalia 
Wypełniacz: wypełniacze mineralne 
Gęstość: ok. 1,35 g/cm³ 
Odczyn pH: > 8,5 
Rozcieńczalnik:  woda 
Kolory: nr art.: 2976 biały 

nr art.: 2978 kolory wg palety  
firmowej Remmers 

 
Dane techniczne powłoki 
Przepuszczalność pary wodnej  
wg EN ISO 7783-2:  sd ≤ 0,9 m  
Przepuszczalność dwutlenku 
węgla wg EN 1062-6:  sd ≥ 115 m  
Wartości odnoszą się do wyschniętej warstwy o grubości ok. 500 µ 
 
Współczynnik nasiąkliwości  
wg EN ISO 1062-3: w ≤ 0,10 kg/m² · h0,5 
Odporność na czynniki  
atmosferyczne: bardzo dobra 
Faktura powierzchni: gładka 
Stopień połysku: jedwabiście matowy 
Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14 
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Właściwo ści produktu 

Elastoflex-Fassadenfarbe jest wy-
soce elastycznym materiałem po-
włokowym o bardzo wielostronnym 
zastosowaniu. Obok dobrej prze-
puszczalności pary wodnej cechu-
je go wysoka szczelność w sto-
sunku do dwutlenku węgla oraz do 
wody w stanie ciekłym (deszcz 
nawałnicowy i woda rozbryzgowa). 
Materiał nie żółknie, jest wybitnie 
odporny na czynniki atmosferycz-
ne, nie brudzi się i nie ulega zmy-
dleniu.  
 
Farba Elastoflex-Fassadenfarbe 
jest łatwa w stosowaniu i wyróżnia 
się wysokim stopniem przekrywa-
nia rys. 

Podło że 

Podłoże musi być czyste, suche  
i nośne. Należy usunąć niefunk-
cjonujące stare powłoki malarskie, 
jak również glony i mchy.  
Należy sprawdzić czy rysy o roz-
wartości ≥ 0,3 mm nie wymagają 
ukształtowania jako spoiny wg DIN 
18540.  
Podłoże należy przygotować 
zgodnie z wytycznymi odnoszący-
mi się do powłok z farb dyspersyj-
nych odpornych na szorowanie  
i czynniki atmosferyczne.  
Szczególnie należy przestrzegać 
instrukcji BFS na temat odnośnego 
zakresu prac. 

Sposób stosowania 

1a.  Powłoka na betonie  
i tynku cementowym 

Gruntowanie niczym nie pokrywa-
nej nowej, starej lub naprawionej 
powierzchni betonu licowego  
z użyciem Funcosil BI.  
Zużycie materiału: ok. 0,2 l/m², za-
leżnie od chłonności podłoża. 
 
Warstwa nawierzchniowa: Aby 
uzyskać wystarczającą powłokę 
mostkującą rysy wymagane jest 
nałożenie co najmniej 3 warstw 
farby Elastoflex-Fassadenfarbe. 
Zużycie zależy od stanu podłoża, 
wynosi ok. 0,25 l/m² na jedną war-
stwę. 
 
 
 
 
 

1b.  Powłoka na betonie wg 
specyfikacji TL/TP OS wy-
tycznych ZTV ING  
jako system OS DII/OS 5a 

 
System 1 
Betofix-Spachtel 
Elastoflex-Fassadenfarbe 
 
System 2 
OS Concre-Fill + 
Elastoflex-Fassadenfarbe 
 
Wskazówki 

Elastoflex-Fassadenfarbe całkowi-
cie twardnieje wyłącznie pod 
wpływem bezpośrednio kierowa-
nego promieniowania UV, dlatego 
nadaje się tylko do stosowania na 
zewnątrz. 

Pomiędzy poszczególnymi cyklami 
roboczymi należy zachować czas 
schnięcia wynoszący minimum 12 
godzin. Chronić przed bezpośred-
nim nasłonecznieniem i deszczem. 
Nie stosować przy temperaturze 
poniżej +5°C. Dokładne zu życie 
materiału należy określić na wy-
starczająco dużej powierzchni 
próbnej na obiekcie, zależy ono od 
systemu naprawy i stanu podłoża. 

Narzędzia, czyszczenie 

Wałek, szczotka, pędzel, urządze-
nie do natrysku bezpowietrznego 
(Airless). 
Narzędzia i urządzenie natryskowe 
można czyścić w stanie świeżym 
wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
15 l 
 
Zużycie: 
ok. 0,75 l/m² co daje całkowitą 
grubość suchej powłoki wynoszącą 
ok. 500 µ 
 
Składowanie: 
Co najmniej 12 miesięcy w nie 
otwieranych oryginalnych opako-
waniach, w miejscu zabezpieczo-
nym przed mrozem. 
 
 
 
 

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. 

Dane dotycz ące bezpiecznego 
stosowania  

Zawiera biobójcze substancje 
czynne OIT (2-oktylo-2H-izotiazol-
3-on), terbutryn oraz pirytionian 
cynku w celu ochrony błony przed 
zaatakowaniem przez glony i grzy-
by. Produkt może być stosowany 
wyłącznie zgodnie z zaleceniami 
aplikacyjnymi znajdującymi się na 
etykiecie oraz w instrukcji tech-
nicznej. 

Kod produktu 

M-DF02 

Chem VOC Farb V (2004/42/EG) 

Grupa (A): c 
Stopień 2 (2010) maks. < 40 g/l 
Ten produkt zawiera maks. 40 g/l 
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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. 

 

1119 – CPD - 0818 

Remmers Ba ustofftechnik GmbH  
Bernhard-Remmers-Str. 13  

D – 49624 Löningen  

08 

GBI F 011 

EN 1504-2:2004 

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka 
EN 1504-2: ZA.1d i ZA.1e  

Nacinanie ≤ GT 2 

Przepuszczalność CO2 sd > 50 m 

Przepuszczalność pary wodnej klasa I 

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody w < 0,1 kg/m2·h0,5 

Kompatybilność cieplna  ≥ 0,8 (0,5) 1) N/mm² 

Zdolność mostkowania rys B2 (-20°C) 

Przyczepność przy odrywaniu ≥ 0,8 (0,5) 1) N/mm² 

Reakcja na ogień Klasa E 

Sztuczne starzenie brak widocznych uszkodzeń 

1)  Wartość w nawiasach jest najniższą dopuszczalną wartością pojedynczego odczytu 


