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Obszary stosowania 

Remmers Schimmel-Sanierfarbe 
stosowana jest jako powłoka kryją-
ca w systemie renowacji antyple-
śniowej. 
Na obszarach sąsiadujących  
z powierzchniami poddawanymi 
renowacji w systemie antypleśnio-
wym farba Schimmel-Sanierfarbe 
może być stosowana na tynkach 
mineralnych grup PI – PIII, jak 
również na płytach gipsowo-karto-
nowych, tapetach (Raufaser)  
i na starych, matowych i nośnych 
powłokach dyspersyjnych. 

Właściwo ści produktu 

Farba Schimmel-Sanierfarbe prze-
znaczona jest wyłącznie do wyko-
nywania powłok nawierzchniowych  
w systemie renowacji antypleśnio-
wej Remmers. Dzięki przewodno-
ści kapilarnej i wysokiej zdolności 
dyfuzji pary wodnej, przy stosowa-
niu w połączeniu z systemem re-
nowacji antypleśniowej Remmers, 
uzyskuje się wyraźne zmniejszenie 
zawartości wilgoci na powierzchni. 
Dzięki alkaliczności powłoki za-
pewniona zostaje dodatkowa 
ochrona przed pleśniami. 

Schimmel-Sanierfarbe jest łatwą  
w stosowaniu farbą wewnętrzną  
o znakomitym kryciu i wysokiej 
wydajności. 
� wysoka przepuszczalność wo-

dy i pary wodnej 
� zwalcza pleśń dzięki alkalicz-

nemu odczynowi 
� nie zawiera biocydów 
� nie zawiera rozpuszczalników  

i plastyfikatorów 
� bardzo dobre krycie 
� łatwe stosowanie 

� w systemie renowacji antyple-
śniowej Remmers zmniejsza 
zagrożenie zaatakowaniem 
przez pleśń wewnątrz budyn-
ków. 

Podło że 

Podłoża muszą być nośne, 
oczyszczone z zanieczyszczeń ta-
kich jak pył, środki antyadhezyjne 
do szalunków, oleje i tłuszcze. 
Podłoże należy przygotować 
zgodnie z zaleceniami dotyczący-
mi systemu renowacji antyple-
śniowej. 

Dane techniczne  produktu  

Dane techniczne produktu w momencie dostawy:  
Gęstość: ok. 1,48 kg/l 
Lepkość: odpowiednia do stosowania 
Rozcieńczalnik: woda 
Kolor: biały 
Wg DIN 53778: odporna na zmywanie 
Wartość sd (wg EN ISO 7783-2): <0,01 m 
 
Wg DIN EN 13300 
Ścieranie na mokro: Klasa 3 
Współczynnik kontrastu: Klasa 1 (>99,5%) przy wy-

dajności 6,5 m2/litr 
Stopień połysku: głęboki mat  
(<5 dla kąta pomiaru 85°) 
Maksymalna wielkość ziaren: drobne ziarna (<100µ) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2991 

Schimmel-Sanierfarbe  
Wysokiej jakości, niskoemisyjna, nie zawierająca 
rozpuszczalników i plastyfikatorów farba we-
wnętrzna odporna na zmywanie wg DIN 53 779 
Ścieranie na mokro wg EN 13300, klasa 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt wodny  Do zastosowań 
wewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Malowanie 
pędzlem/wałkiem 
natrysk techniką 
airless lub airmix 

 Łączna ilość 
nakładanego 

materiału 

 Przechowywać w 
miejscu 

chłodnym, 
zabezpieczonym 
przez mrozem i 

wilgocią. 
Opakowanie 

zamykać. 

 Okres 
przechowywania 
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Obszary s ąsiaduj ące z po-
wierzchniami poddanymi reno-
wacji antyple śniowej: 
Chłonące podłoża mineralne (np. 
tynki grup PI – PIII) oraz nasiąkli-
we płyty gipsowo-kartonowe nale-
ży zagruntować preparatem  
Sporenbinder (wiążącym zarodniki 
pleśni). 
Mocno przylegające tapety, także 
tapety papierowe typu Raufaser, 
bez wstępnego przygotowania po-
kryć farbą Schimmel Sanierfarbe 
nakładaną w dwóch warstwach. 
Odspojone tapety w całości usu-
nąć. 
Zmyć klej i resztki papieru.  
Stare powłoki klejowe i wapienne 
dokładnie zmyć i używając szczot-
ki wetrzeć w podłoże do nasycenia 
preparat Sporenbinder. 

Sposób stosowania 

Przy nakładaniu pierwszej warstwy 
farby Schimmel-Sanierfarbe na 
prawidłowo przygotowane po-
wierzchnie poddane renowacji an-
typleśniowej oraz obszary przyle-
gające należy ją rozcieńczyć przez 
dodanie maks. 10% wody. Drugą 
warstwę wykonuje się farbą nie 
rozcieńczoną. 
W przypadku nakładania 2 warstw 
zużycie wynosi ok. 0,30 l/m². 
 
Temperatura stosowania: 
Nie stosować w temperaturach 
poniżej +8ºC (temperatura podłoża 
i powietrza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narzędzia, czyszczenie 

Wałek, pędzel, ławkowiec, urzą-
dzenie natryskowe typu airless. 
Czyścić wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z tworzywa sztucznego: 
5 l i 15 l 
 
Zużycie: 
Na każdą warstwę ok. 150 ml/m² 
(w zależności od właściwości pod-
łoża). 
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach przy składowaniu w 
miejscu chłodnym ale zabezpie-
czonym przed mrozem, co naj-
mniej 12 miesięcy. 

Bezpiecze ństwo, 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-SK 01 
 

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. 


