
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

TECHNIFarb-S
Farba silikatowa zewnętrzna

ZASTOSOWANIE

TECHNIFarb-S jest farbą silikatową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, 
cementowo-wapiennych,  cienkowarstwowych  tynków  mineralnych  i  dyspersyjnych,  po-
wierzchni  gipsowych,  betonowych  i  innych.  Służy  także  do  malowania  surowych  po-
wierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów cera-
micznych lub wapienno-piaskowych. Nadaje się ona do użycia na budynkach mieszkal-
nych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, a także na innych budynkach 
i elementach budowlanych.

GŁÓWNE ZALETY

 łatwa w stosowaniu
 szybkoschnąca i wydajna
 bardzo odporna na zmywanie 
 dobrze kryjąca
 doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni
 do barwienia w szerokiej gamie kolorystycznej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0404 z dnia 12/09/2016: Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS), TECHNITherm EPS

WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA

Podłoże  powinno być  suche,  stabilne,  i  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne  i  oczyszczone 
z warstw mogących  osłabić  przyczepność  farby,  zwłaszcza  z  kurzu,  brudu,  wosku oraz 
tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża nale-
ży dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i za-
szpachlować. Niezależnie od rodzaju podłoża należy je, przed przystąpieniem do malowa-
nia, zagruntować gruntem TECHNIGrunt S. Wyprawy tynkarskie można malować dopie-
ro po ich całkowitym wyschnięciu.

PRZYGOTOWANIE FARBY 

Farba TECHNIFarb-S  jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej 
z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wy-
równania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobro-
tową wiertarkę z mieszadłem. 
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PARAMETRY TECHNICZNE

Kolor biała lub według wzornika
Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do +25oC
Gęstość wyrobu 1674-2046 kg/m3 
Czas schnięcia od 2 do 6 godzin
Nanoszenie drugiej warstwy po 6 godzinach
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk

ZUŻYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu średnio zużywa się 1 litr farby na ok. 7 m2 . W praktyce zu-
życie zależne jest od grubości nakładanej warstwy farby oraz od chłonności i faktury pod-
łoża. W związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby

SPOS ÓB UŻYCIA

Farbę TECHNIFarb-S należy nanosić w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malo-
wanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić 
jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Kolejną war-
stwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej stosując metodę "na krzyż" 
i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne 
podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, 
pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną po-
wierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły unikając przerw w pracy.  Malowaną po-
wierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wy-
sychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi 
ok. 2 do 6 godzin.

Uwaga:  Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nale-
ży na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 

W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury pod-
łoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicz-
nymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Farbę należy przewozić i  przechowywać w szczelnie  zamkniętych  wiaderkach.  Chronić 
przed przegrzaniem i przemrożeniem. Okres przydatności farby do użycia wynosi 12 mie-
sięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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WSKAZÓWKI BHP ORAZ PPOŻ

 należy chronić wyrób przed dziećmi a w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć 
porady lekarza i pokazać mu opakowanie wyrobu lub etykietę

 nie wdychać rozpylonej cieczy a w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować 
środki ochrony dróg oddechowych

 stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu
 prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP
 szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Powyższe dane, wskazówki i zalecenia opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniu i zostały one udzielone  
w dobrej  wierze,  zgodnie  z obowiązującymi  w firmie  TECHNITynk Sp.  z  o.o.  zasadami.  Sposoby  postępowania  zaproponowane przez 
TECHNITynk Sp. z o.o. uznane są za powszechne, jednakże każdy użytkownik tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe  
sposoby  w  tym  poprzez  sprawdzenie  produktu  końcowego  w  odpowiednich  warunkach,  o  przydatności  otrzymanych  materiałów  dla 
osiągnięcia  założonych  przez  siebie  celów.  TECHNITynk  Sp.  z  o.o.  oraz  nasi  upoważnieni  przedstawiciele  nie  mogą  ponosić  
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku nieprawidłowego, bądź błędnego użycia materiałów.
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