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SxF   Siloksanowa farba fasadowa  

       o podwyższonych parametrach  
         

WŁAŚCIWOŚCI:  
▪ Na bazie dyspersji sztucznej żywicy modyfikowanej siloksanowym środkiem  

       hydrofobizującym   
▪ Bardzo dobre właściwości kryjące 
▪ Odporna na zmywanie 
▪ Nie wchłania wody 
▪ Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych 
▪ Odporna na promieniowanie UV i rozwój mikroorganizmów 
▪ Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu farba charakteryzuje się mniejszą  

       wrażliwością na brud oraz ułatwionym jego usuwaniem 
▪ Wodorozcieńczalna, o neutralnym zapachu 
▪ Wysoka wydajność i łatwość aplikacji 
▪ Kategoria połysku: mat 
▪ Farba w kolorze białym lub dostępna w systemie barwienia PCB Multikolor 

ZASTOSOWANIE: 
▪ Do malowania ścian budynków, murów ekranowych, ogrodzeń i innych  

       powierzchni narażonych na zabrudzenia 
▪ Do malowania wszelkich podłoży mineralnych, imitacji kamienia, wolnych od   

       wykwitów kamieni naturalnych, także do renowacji starych nośnych  
          podłożach dyspersyjnych           

PODŁOŻE: 
Podłoże musi być równe, czyste, nośne, suche, wolne od kurzu i środków 
separujących przyczepność do podłoża. Ewentualne naloty pochodzenia 
biologicznego należy zmyć wodą pod ciśnieniem, względnie dodatkowo 
zdezynfekować i pozostawić do wyschnięcia. Nierówne lub uszkodzone podłoża 
należy wcześniej naprawić. Stare podłoża oczyścić. Kredujące i piaskujące podłoża 
wzmocnić środkiem gruntującym  PGP, a powierzchnie nowe i nośne zagruntować 
gruntem PGC. Farby nie należy stosować na podłożach poziomych oraz innych 
elementach budynku narażonych na długotrwałe działanie wody. Farbę należy 
nakładać tylko na w pełni związane podłoża, szczególnie przy podkładach 
mineralnych. Wysoka alkaliczność np. świeżych tynków może niekorzystnie 
oddziaływać na powłokę malarską i zastosowane kompozycje pigmentów. 
Zalecane czasy sezonowania podłoży przed aplikacją farby SxF: 
- beton powyżej 28 dni 
- tradycyjne tynki cementowo-wapienne i wapienne powyżej 14 dni 
- cienkowarstwowe tynki mineralne i mineralno-polimerowe powyżej 7 dni 
- cienkowarstwowe tynki żywiczne powyżej 3 dni 
- cienkowarstwowe tynki silikatowe i zolokrzemianowe powyżej 5 dni  

OBRÓBKA: 
Farba gotowa jest do użycia. Zawartość wiadra dokładnie wymieszać, ręcznie lub 
przy użyciu mieszadła. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża malować pędzlem, 
wałkiem lub natryskując. Należy wykonać próby technologiczne. 
Warstwa gruntująca: W celu konieczności dostosowania  konsystencji do metody 
aplikacji farbę można rozcieńczyć wodą maksymalnie do 2% (ok. 200 ml wody na 
10l farby). Przyjęty sposób rozcieńczania należy zachować podczas całości prac. 
Po ok. 6 godzinach można nakładać drugą warstwę farby. Na jednej płaszczyźnie 
należy stosować produkt o tym samym numerze szarży produkcyjnej 
umieszczonym na każdym opakowaniu. W przypadku kiedy numery szarż różnią 
się należy optymalnie wymieszać zawartość pojemników. Zaleca się nanoszenie 
farby na poszczególnych elementach elewacji w sposób ciągły bez przerw 
technologicznych. W wyniku malowania następuje naturalnie wygładzenie struktury 
podłoża. Malowanie powierzchni różniących się strukturą i parametrami 
technicznymi może powodować zróżnicowanie odcieni tego samego koloru farby. 
W temperaturze  +20˚C i wilgotności względnej  powietrza 65% wstępne schnięcie 
farby następuje po ok. 6-8 godzinach. Całkowity czas schnięcia farby wynosi           
ok. 24 godz. W przypadku niższej temperatury i wyższej wilgotności powietrza czas 
wysychanie może ulec zmianie.  
UWAGA: Nie stosować farby w temperaturze poniżej +5˚C (temperatura 
malowanego podłoża). Nie malować podczas bezpośredniej operacji słońca, przy 
silnym wietrze lub niebezpieczeństwie deszczu i mrozu. 
Pomalowane powierzchnie do momentu całkowitego wyschnięcia należy chronić 
przed bezpośrednim działaniem wiatru, deszczu, słońca, silnego wiatru i mrozu np. 
poprzez siatki na rusztowania. Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe 
naprężenia powodujące mikropęknięcia. Szczególnie narażone na to zjawisko są 
elewacje w ciemnych kolorach. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów 
stosowanie farby na elewacjach powinno się ograniczyć tylko do niewielkich 
powierzchni np. detali architektonicznych.  
Parametry do nakładania natryskowego bezpowietrznego : 
Dysza  - 517 (Wagner, Grako) 
Ciśnienie  - 220 Bar 
Odległość pistoletu - 30-40 cm od malowanej powierzchni 
Uwaga: Zalecany jest agregat o większej wydajności niż PS 22 np. PS 30 

 

 

 

ZUŻYCIE: 
Ok. 0,08-0,15 l/1m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu.  
1 l wystarcza na pomalowanie ok. 7 do 12,0 m2 przy jednokrotnym malowaniu 
gładkiej powierzchni. W przypadku szorstkich powierzchni zużycie farby będzie 
odpowiednio wyższe. 

OPAKOWANIE: 
Wiadra o pojemności 5 l i 10,0 l. 

SKŁADOWANIE: 
Produkt należy chronić przed wilgocią i przechowywać na paletach w oryginalnych 
opakowaniach w miejscu suchym, zacienionym (latem), chronić przed mrozem. 
Czas magazynowania 24 miesiące od daty produkcji.  
Data produkcji na opakowaniu. 

UWAGA: 
Napoczęte wiadra szczelnie zamykać. Resztki produktu należy przelać do jak 
najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż          
3 miesiące. Narzędzia od razu po zakończeniu prac umyć czystą wodą.  

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20C i wilgotności względnej 65%. 

DALSZE INFORMACJE: 
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne 
wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie 
uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym 
zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym 
zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i 
obróbkę.  
Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. 

UTYLIZACJA: 
Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. 
Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub 
śmieci domowe. 

DANE TECHNICZNE: 

Produkt zgodny z PN-EN 
Deklaracja Zgodności Producenta 

PN-EN 1062-1:2005 
022/080409 

Środek wiążący 
Dyspersja sztucznych żywic 
modyfikowana siloksanowym 
środkiem hydrofobizującym  

Temperatura obróbki > +5˚C (temperatura podłoża) 

Wstępny czas schnięcia Około  6-8 godz. 

Całkowity czas schnięcia Około  24 godz.  

Zużycie na gładkim podłożu 
Ok. 0,08-0,15 l/1m2 na 1 
warstwę 

Kategoria połysku G3 (mat) 

Wielkość ziarna S2 (średnie) 

Przenikalność pary wodnej V2 (średnie) 

Przepuszczalność wody W24 W3 (mała) 

Grubość powłoki E3 (>100≤200µm) 

Pokrywanie rys A1 (>100µm) 

Gęstość farby Ok. 1,55 kg/dm3 

Poziom odporności UV Multikolor CDR B 
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