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KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

FARBA SILIKONOWA
fasadowa

Zakres stosowania
Farba silikonowa MF-21 jest przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego
malowania elewacji budynków. Produkt jest polecany do aplikacji na
wszelkiego rodzaju podłoża budowlane typu: tynki cementowe, cementowowapienne, płyty cementowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy
akrylowe i mineralne, szpachlówki. Farba oparta jest na spoiwie w postaci
wodnej dyspersji silikonowej oraz akrylowo-styrenowej. Tworzy powłokę
mocno związaną z podłożem, posiadającą efekt antyroszeniowy. Na skutek
powierzchniowej hydrofobizacji, znacznie obniżona jest jej zwilżalność.
Hamuje penetrację brudu niesionego głównie z wodą. Efektem końcowym
jest obniżona skłonność do brudzenia się, która daje efekt
samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki
atmosferyczne oraz wysoką paroprzepuszczalność. Baza A jest wyrobem
gotowym i nadaje się do malowania na biało. Baza C nie jest wyrobem
gotowym i należy łączyć ją z kolorantami w maszynach barwiących Malfarb
Color System.

Główne cechy
 super zmywalna
 odporna na światło
 chroni przed wilgocią
 zapewnia oddychanie ścian
Kolor

biały + kolory z mieszalnika Malfarb Color
System

Wygląd powłoki

matowy

Ilość warstw
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Czas schnięcia powłoki, 202C, [h]

4

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]

po 4

Sposób nanoszenia

pędzel, wałek,
natrysk

Wydajność przy jednej warstwie

do 10 m2/l w zależności od
koloru i chłonności podłoża

Rozcieńczalnik

woda

Sposób użycia
1.Przygotowanie podłoża





Podłoże musi być suche, nośne i mocne, wolne od substancji zmniejszających
przyczepność (oczyszczone z kurzu oraz tłustych plam). W celu wzmocnienia, osypujące
się lub bardzo chłonne podłoża należy zagruntować preparatem gruntującym Aktiv Grunt.
Świeże tynki oraz wszelkiego typu podłoża zawierające cement i wapno wymagają 28
dniowego okresu sezonowania, którego pominięcie może spowodować całkowite
zniszczenie powłoki nakładanej farby.
Przed malowaniem należy zagruntować podłoże preparatem gruntującym np.Reno Grunt,
a w przypadku wysokiej chłonności podłoża preparatem Aktiv Grunt

2. Malowanie




Farbę silikonową MF-21 nanosi się dwukrotnie wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich:
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny. Nakładanie należy prowadzić w temperaturze
powyżej +8°C . Unikać malowania przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. W
przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych stosować siatki osłonowe.
Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania, szczególnie: szkło, kamień, cegłę
klinkierową, drewno i aluminium należy osłonić. Uwaga: Dla kolorów wykonanych na bazie
C farby silikonowej MF-21 niezbędne jest malowanie podkładowe. Podkład należy
wykonać następująco: zakupioną farbę kolorową na bazie C dzieli się na dwie części. Do
części przeznaczonej na podkład dodajemy farbę białą (baza A) MF-21 w proporcji: kolor
na bazie C 10:1,5 w stosunku do farby białej MF-21. Dozwolone jest również wykonanie
białego podkładu, ale tylko dla powierzchni gładkich lub o bardzo niewielkiej strukturze
uziarnienia.

3. Wskazówki BHP i PPOŻ
• Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
• Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
Atesty:
PKWiU:

Posiada Atest Higieniczny
zgodna z PN-C-81913:1998
20.30.11.0

Data ważności:

36 miesięcy od daty produkcji
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Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/c/FW): 40 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 40 g/l.
Opakowanie handlowe
Nr karty

5L, 10L
08/10/2016
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