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Obszary stosowania 

Wysokiej jakości farba wewnętrzna 
przeznaczona do pomieszczeń 
zaatakowanych przez pleśnie  
i zagrożonych ich atakami, na 
przykład w pomieszczeniach 
mieszkalnych i sypialniach, szpita-
lach, pokojach dziecinnych, szko-
łach, przedszkolach, biurach, ma-
gazynach, hotelach, gastronomii, 
pomieszczeniach Spa, na pływal-
niach oraz w miejscach pobytu 
wrażliwych mieszkańców (dzieci, 
alergicy). 

Właściwości produktu 

 Wysokiej jakości farba we-
wnętrzna zawierająca mikro-
srebro. Dzięki specjalnej recep-
turze Schimmel-Protect ma 
bardzo dobre właściwości apli-
kacyjne i wykazuje wysoką od-
porność na ataki pleśni. 

 Farba Schimmel-Protect oparta 
jest na spoiwie czysto akrylo-
wym, bardzo dobrze kryje i ma 
jednolicie matową powierzch-
nię. 

 Ponadto farba Schimmel-
Protect jest przepuszczalna dla 
pary wodnej, odporna na znisz-

czenie i szorowanie (klasa od-
porności na szorowanie na mo-
kro 2 wg EN 13300) i ma bar-
dzo wysoką zdolność krycia: 
5m²/l (klasa 2 wg EN 13300). 

 Schimmel-Protect ma bardzo 
dobrą przyczepność do wszyst-
kich powszechnie spotykanych 
nośnych podłoży wewnątrz bu-
dynków.  

Sposób stosowania 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być nośne, oczysz-
czone z pleśni, zanieczyszczeń 
takich jak pyły, pozostałości środ-
ków antyadhezyjnych do szalun-

ków, olejów i tłuszczów. Naloty 
pleśni należy całkowicie usunąć  
z powierzchni za pomocą specjal-
nych środków czyszczących, jak 
np. Remmers Schimmel-Stop  
(nr art. 0693). Rysy, ubytki oraz 
uszkodzone, odspojone miejsca  
w tynku należy naprawić używając 
zapraw tynkarskich firmy Rem-
mers, względnie w przypadku tyn-
ków gipsowych zastosować szpa-
chlówkę wypełniającą.  
Podłoża silnie alkaliczne (świeże 
tynki) jak również płyty gipsowe  
i włóknowo-cementowe oraz pod-
łoża piaszczące należy zagrunto-
wać preparatem Tiefgrund W  
(nr art. 2842).  

Dane techniczne produktu 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2984 / 2986 

Schimmel-Protect 
Wysokiej jakości farba wewnętrzna, zawierająca  
mikrosrebro jako ochronę powłoki przed atakiem 
bakterii i pleśni 
Świadectwo badań: raport 7081-08 MPA Brema 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodoroz-
cieńczalna 

 Do zastosowań 
wewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 
 
 

 Nakładanie 
pędzlem/ 
wałkiem 

 Zużycie na każdą 
warstwę 

 Składować w miejscu 
chłodnym i chronionym 
przed mrozem/chronić 

przed wilgocią/ 
zamykać pojemniki 

 Czas składowa-
nia    

 

Spoiwo:  spoiwo czysto akrylowe 
Pigment:  dwutlenek tytanu 
Wypełniacze:  wypełniacze funkcyjne 
Gęstość:  ok. 1,15 kg/l 
Lepkość:  właściwa do stosowania 
Kolor:  biały, nr art. 2984 
 odcienie specjalne, nr art. 2986 
Wg DIN 53778:  odporny na szorowanie 
Parametry wg DIN 13300 
szorowanie na mokro:  klasa 2 
współczynnik kontrastu:  klasa 2 
stopień połysku:  głęboki mat  

(<5 dla kąta pomiaru 85°) 
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Wyeliminować usterki techniczno-
budowlane, jak np. mostki termicz-
ne.  
Należy zapobiegać tworzeniu się 
kondensatu. Stare farby klejowe  
i wapienne należy dokładnie zmyć, 
stare, odspojone powłoki malarskie 
usunąć. Na nie budzących za-
strzeżeń, nośnych podłożach jak 
również na dobrze przylegających 
starych powłokach dyspersyjnych 
można bezpośrednio nakładać 
farbę Schimmel-Protect. 

Nakładanie materiału 
Przy nakładaniu na wcześniej nie 
malowane podłoża farbę Schim-
mel-Protect można rozcieńczyć 
wodą dodawaną w ilości maksy-
malnie 5%. Stopień rozcieńczenia 
zależny jest od chłonności podło-
ża. Drugą względnie końcową 
warstwę nakładać bez rozcieńcza-
nia. Malować można wałkiem lub 
pędzlem. Nie stosować w tempera-
turze poniżej 8°C (temperatura 
podłoża i powietrza). 
Pomiędzy nakładaniem poszcze-
gólnych warstw należy odczekać 
12 godzin (w temp. 20°C i wilgot-
ności względnej powietrza 65%). 
Wskazówka 
W opakowaniu może dojść do 
rozwarstwienia. Przed użyciem 
materiał należy dobrze wymieszać. 
Przyznany przez TÜV SÜD znak: 
"produkt niskoemisyjny, przebada-
ny na zawartość substancji szko-
dliwych i nadzorowany podczas 
produkcji" dotyczy farby Schimmel-
Protect w kolorze białym, nr art. 
2984.   
Narzędzia, czyszczenie 
Pędzel, pędzel angielski, wałek 
futrzany, ławkowiec. Wszystkie 
narzędzia i rozpryski farby czyścić 
na świeżo wodą. 
 
 
 
 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki plastikowe 5 l i 15 l. 
Zużycie: 
Pierwsza warstwa ok. 0,15 l/m², 
zależnie od właściwości podłoża, 
druga warstwa ok. 0,15 l/m². 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach przechowywanych  
w miejscu zabezpieczonym przed 
mrozem produkt można składować 
co najmniej 6 miesięcy. 

Zawartość lotnych związków 
organicznych (VOC) 

Wartość graniczna wyznaczona 
dla tego produktu przez UE (kat. 
A/a) wynosi 30 g/l (2010). Niniej-
szy produkt zawiera maksymalnie 
0 g/l.  

Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska , 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. 
 
Zawiera substancję czynną 
w postaci Silver Phosphate Glass 
do ochrony powłoki przed atakiem 
bakterii i grzybów. Produkt wolno 
stosować wyłącznie zgodnie z 
zaleceniami podanymi na etykiecie 
i w instrukcji technicznej. 

Kod produktu 

M-DF 01 

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. 

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 
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tracą swoją ważność. 
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