
Zastosowanie
Wysokiej jakości farba fasadowa (mieszanina czystego 
akrylu i żywicy silikonowej) gwarantująca ochronę przed 
wodą deszczową, bardzo dobrą paroprzepuszczalność 
oraz powłokę ochronną zabezpieczającą przed algami i 
grzybami. 

Barwienie
Możliwość barwienia przy użyciu maks. 3 % Vollton- i 
Abtönfarbe (proszę sprawdzić zgodność). Kolor należy 
sprawdzić pod kątem dokładności dopasowania przed 
aplikacją – nie ma możliwości wymiany towaru. Roszczenia 
z tytułu odszkodowania w przypadku odbiegających 
kolorów, które zostaną wniesione po aplikacji, nie zostaną 
uznane. Na połączonych ze sobą powierzchniach używać 
kolorów pochodzących z jednego produktu / mieszaniny / 
partii produkcyjnej. 

Metoda aplikacji
Nanosić pędzlem lub wałkiem bądź pistoletem natry-
skowym tworzącym słabą mgiełkę, stosując równocześnie 
środki ochrony indywidualnej. 
 
Aplikacja wałkiem: 
Używać odpowiednich wałków do farb fasadowych. 
 
Natrysk bezpowietrzny „Airless”: 
Kąt natrysku: 50°; dysza: 0,018-0,026”; 
ciśnienie: 120-180 bar 
W celu naniesienia środka metodą natryskową można 
stosować urządzenia bądź komponenty systemowe 
różnych producentów. Przestrzegać wskazówek 
producenta danego środka dotyczących aplikacji.

Struktura powłoki
Przygotuj odpowiednio podłoże. Bardzo dobre zabezpie-
czenie przed organicznymi zanieczyszczeniami gwarantuje 
naniesienie dwóch warstw. 
 
Warstwa końcowa: 
Na powierzchniach o kontrastowym kolorze należy 
wykonać powłokę pośrednią, używając do tego w 
zależności od podłoża i aplikacji farby rozcieńczonej wodą 
w ilości maks. 10%.

Warstwa końcowa: 
Środek nanosić nierozcieńczony albo rozcieńczony z maks. 
5% wody.

Wskazówki dotyczące aplikacji
zz Przed użyciem starannie wymieszać. Aby uzyskać 

odpowiednią konsystencję, produkt można rozcieńczyć.
zz Bryzgi farby usunąć natychmiast czystą wodą.
zz Zbyt mocne rozcieńczenie farby może mieć negatywny 

wpływ na jej właściwości (np. zdolność krycia, odcień, 
trwałość).
zz Powierzchnie pokryte grzybami lub algami należy 

oczyścić za pomocą obróbki strumieniowej na mokro, 
przestrzegając obowiązujących przepisów.
zz Po nałożeniu pierwszej warstwy należy przed 

nałożeniem kolejnej odczekać, aż wyschnie.
zz Przy aplikacji pamiętać o tym, aby środek nakładać 

równomiernie, aby osiągnąć odpowiednią grubość 
potrzebną do zapewnienia wymaganej ochrony/izolacji.
zz Otoczenie obrabianych powierzchni, w szczególności 

szkło, ceramika, powłoki lakiernicze, cegły klinkierowe, 
kamień naturalny, metal oraz drewno surowe i 
powlekane, należy starannie przykryć.

Zużycie
Ok. 160 ml/m² na jedną warstwę, na podłożu gładkim, 
lekko chłonnym. Na podłożu chropowatym zużycie jest 
odpowiednio większe. Dokładne zużycie produktu można 
ustalić, nanosząc próbną warstwę. Zużycie zależy od 
właściwości i struktury podłoża, jak również metody 
aplikacji. 

Temperatura aplikacji
Minimalna temperatura obiektu i otoczenia podczas 
aplikacji i schnięcia wynosi +5 °C.

Czas schnięcia
W temp. +20°C oraz przy wilgotności względnej 
powietrza 65 %: 
Możliwość nakładania następnej warstwy po 
ok. 4 – 6  godzinach 
Odporność na deszcz po ok. 24 godzinach 
Całkowite wyschnięcie po ok. 3 dniach 
W niższej temperaturze i/lub przy wyższej wilgotności 
powietrza czas ten jest odpowiednio dłuższy.

+5°C
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Podłoże Jakość podłoża/Przygotowanie Gruntowanie
Tynki wapienno-cementowe i 
tynki cementowe  P II i III  
Wytrzymałość na ściskanie CS 
II, CS III, CS IV wg DIN EN 998-1, z 
co najmniej 1,5 N/mm²

Mocne, nośne, lekko chłonne Gruntowanie nie jest konieczne

O dużych porach, piaszczące się, mocno i nierównomiernie 
chłonne

PROFIline Tiefgrund LF

Naprawione miejsca muszą być suche. Specjalny środek gruntujący z funkcją 
blokującą

Beton Gładkie, słabo chłonne. Usunąć pozostałości środków antyadhe-
zyjnych oraz pyliste, piaszczące się resztki.

Gruntowanie nie jest konieczne

O dużych porach, piaszczące się, mocno i nierównomiernie 
chłonne

PROFIline Tiefgrund LF

Nośne stare powłoki Oczyścić zanieczyszczone stare powłoki o właściwościach, w 
przypadku silnego kredowania usunąć mechanicznie.

PROFIline Tiefgrund LF

Powierzchnie o różnym stopniu chłonności, naprawione obszary. PROFIline Tiefgrund LF

Powierzchnie pokryte pleśnią 
lub grzybami

Większe skupiska dokładnie usunąć na mokro, podłoże dobrze 
wysuszyć. Nanieść roztwór czyszczący* i zostawić do 
wyschnięcia zgodnie z zaleceniami producenta. Przestrzegać 
przepisów urzędowych. Wskazówka: Zaleca się, aby czyszczenie 
podłoża zlecić specjalistycznemu przedsiębiorstwu. (* Biocydy 
należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed każdym 
użyciem należy zapoznać się z oznakowaniem i informacjami 
dotyczącymi produktu).

Odpowiedni roztwór 
przeciwgrzybiczny
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