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Obszary stosowania 

Remmers Siliconharz Füllfarbe LA 
nadaje się, ze względu na swoje 
właściwości, szczególnie w połą-
czeniu z preparatem Imprägnier-
grund, do wykonywania hydrofo-
bowych, w wysokim stopniu prze-
puszczalnych dla pary wodnej po-
włok ochronnych na mineralnych 
materiałach budowlanych. Jako 
warstwa gruntująca na powłokach 
z farb krzemianowych, silikono-
wych i matowych, nośnych powło-
kach z farb dyspersyjnych. 
Jako wypełniająca międzywarstwa 
do wyrównania różnych szorstko-
ści na powierzchniach tynków 
gładkich (tak zwane gniazda w 
tynku). Należy przestrzegać: VOB, 
część C, DIN 18363, rozdział 2 i 3 
oraz instrukcji BFS odnoszących 
się do odnośnych prac. Nie nadaje 
się do stosowania jako kolejna 
warstwa na powłokach malarskich 
z materiałów plastycznych, termo-
plastycznych i elastycznych. Takie 
powłoki należy wcześniej całkowi-
cie usunąć. 
 
Podłoże 

Podłoże musi być nośne, wolne od 
zabrudzeń, mikroflory (glony, mchy 
itd.), rys i substancji antyadhezyj-
nych. 
 
 
 
 
 

Sposób stosowania 

Gruntowanie 
a)  Nośne, niczym nie pokrywane  

podłoża mineralne gruntować 
preparatem Imprägniergrund. 
Zużycie materiału: 0,2-0,4 l/m

2
, 

zależnie od chłonności podłoża. 
b) Zniszczone przez czynniki at-

mosferyczne powłoki krzemia-
nowe, piaszczące się, niczym 
nie pokrywane, podłoża mine-
ralne zagruntować preparatem 
Grundierung SV lub alterna-
tywnie Hydro-Tiefengrund.  
Zużycie materiału: 0,25 l/m

2
 lub 

więcej zależnie od rodzaju pod-

łoża przy jedno- względnie wie-
lokrotnym nakładaniu. 

c)  Nośne, zniszczone przez czyn-
niki atmosferyczne, matowe 
powłoki z farb dyspersyjnych  
i silikonowych jak również tynki 
żywiczne i systemy docieple-
niowe w miarę możliwości nie 
powinny być gruntowane. 

Szpachlowanie:  
Jeżeli konieczne jest wyrównanie 
nierówności, wykonuje się szpa-
chlowanie szpachlówką Silicon-
harz Spachtel. 

Dane techniczne produktu 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0560 

Siliconharz Füllfarbe LA 
Farba oparta na żywicy silikonowej, z wypełnia-
czem kwarcytowym, wzmocniona włóknami, cechu-
jąca się właściwością szlamowania rys. 

 

Dane techniczne produktu 

Dane techniczne w momencie dostawy: 
Spoiwo: emulsja żywicy silikonowej 
Pigmenty: pigmenty tlenkowe odporne na 

światło i alkalia 
Wypełniacz: wypełniacze mineralne 
Gęstość: 1,50 g/cm

3
 

Lepkość (20°C): ok. 4000 mPa·s 
Rozcieńczalnik: woda 
Kolory: kolor podstawowy: biały 

barwienie przez dodawanie  
farby LA Siliconharzfarbe 

Dane techniczne powłoki: 
Przepuszczalność pary wodnej 
wg DIN EN ISO 7783-2: sd < 0,05 m 
Współczynnik nasiąkliwości 
wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m

2
·h

0,5
 

 
Stopień połysku: matowy, charakter mineralny 
Faktura powierzchni: szorstka 
Odporność na czynniki  
atmosferyczne: bardzo dobra 
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Międzywarstwa: 
W celu wyrównania faktury podło-
ża lub podwyższenia sczepności 
gładkiego podłoża stosuje się ma-
teriał Siliconharz Füllfarbe LA.  
Zużycie materiału: ok. 0,3 kg/m

2
 

na gładkich podłożach, ok. 0,4 
kg/m

2
 przy powłokach fakturowych. 

Ustabilizowane rysy o rozwartości 
< 0,3 można zaszlamować mate-
riałem Siliconharz Füllfarbe LA  
i przez to można je zazwyczaj za-
mknąć wykonując tylko jeden cykl 
roboczy. 
Warstwa nawierzchniowa: 
Na fakturową międzywarstwę wy-
konaną materiałem Siliconharz  
Füllfarbe LA należy nanieść jedną 
do dwóch warstw nawierzchnio-
wych z farby silikonowej Silicon-
harzfarbe LA w wybranym kolorze. 
Zużycie materiału: ok. 0,2 l/m

2
 na 

jedną warstwę. 
Farba Siliconharz Füllfarbe LA 
może być także, na życzenie, za-
stosowana jako powłoka na-
wierzchniowa.  
Zużycie: ok. 0,3 kg/m

2
. 

 
Wskazówki 

Pomiędzy kolejnymi cyklami robo-
czymi należy przestrzegać czasu 
wysychania wynoszącego mini-
mum 5-6 godzin, w zależności od 
warunków zewnętrznych. Nie sto-
sować przy bezpośrednim nasło-
necznieniu, podczas deszczu  
i przy temperaturach obiektu poni-
żej +5°C i powyżej +25°C. Przed 
użyciem dobrze wymieszać!! 
 
Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel angielski, ławkowiec, pę-
dzel, wałek futrzany. Pędzel, na-
rzędzia i urządzenie natryskowe 
należy czyścić na świeżo wodą. 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
20 kg pojemniki z tworzywa 
sztucznego. 
 
Zużycie: 
Zużycie materiału jest zmienne 
oraz zależy od chłonności i faktury 
podłoża. Dokładne zużycie należy 
określić na powierzchni próbnej. 
Większe powierzchnie stanowiące 
całość należy pokrywać bez 
przerw, mokre na mokre, w celu 
uniknięcia śladów łączenia. 
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych opa-
kowaniach, w miejscu zabezpie-
czonym przed mrozem można 
składować przez co najmniej  
12 miesięcy. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, 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-SF01 
 
 

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. 

 


