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Obszary stosowania 

Przeznaczona do wykonywania 
kryjących, szlamowych powłok ma-
larskich na wszystkich wcześniej 
nie pokrywanych, powietrznie su-
chych tynkach jak tynk wapienny, 
wapienno-cementowy i cemento-
wy, murze licowym z bloczków be-
tonowych i wapienno-piaskowych, 
betonie i materiałach cementowo-
włóknowych.  
 
Remmers Silikatfarbe D nadaje się 
do wykonywania powłok renowa-
cyjnych na starych powłokach 
krzemianowych, wapiennych i wy-
konanych z farb cementowych. 
Nie stosować na powierzchniach 
kamienia naturalnego zawierają-
cego żelazo i mangan, gdyż może 
to prowadzić do wykwitów (rdza-
wych smug). 
 
Właściwości produktu 

Gotowa do nakładania, jedno-
składnikowa farba krzemianowa  
o wysokim stopniu przepuszczal-
ności pary wodnej i CO2. 

� powłoka nie hamuje karbonaty-
zacji 

� wysoka szczelność w stosunku 
do wody w stanie ciekłym 
(deszcz i woda rozbryzgowa) 

� brak zjawisk pęcznienia 

� optymalna przyczepność na 
mineralnych podłożach dzięki 

powstaniu, w wyniku reakcji  
z kwasem węglowym pocho-
dzącym z powietrza, amorficz-
nej, podobnej do szkła, krze-
mianowej struktury przestrzen-
nej 

� wysychanie bez tworzenia plam 

� jako powłoka renowacyjna na 
starych powłokach farb mine-
ralnych. 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0630 

Silikatfarbe D 
Jednoskładnikowa farba dyspersyjno-krzemianowa 

Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy
Spoiwo:  krzemiany potasowe ze stabilizato-

rami organicznymi zgodnie z DIN 
18363, VOB część C 

Pigmenty:  pigmenty tlenkowe odporne na 
światło i alkalia 

Gęstość:  1,40 g/cm3 
Lepkość:  tiksotropowa 
Rozcieńczalnik:  Silikat Grundierung D 
Odczyn pH:  12-13 
Kolory: biały i stopnie rozjaśnienia 4, 5 i 6 

kolorów z palety Remmers, inne 
odcienie na zamówienie 

 
Dane techniczne powłoki 
Przepuszczalność pary wodnej  
wg DIN 52 615:   sd ≤ 0,04 m  
Współczynnik nasiąkliwości  
wg DIN 52617:  w ≤ 0,20 kg/m2·h0,5 

Przepuszczalność pary wodnej:  > 95% 
Stopień połysku:  matowy 
Faktura powierzchni:  kwarcytowa 
Przyczepność na mineralnych,  
wcześniej nie malowanych  
podłożach:   bardzo dobra 
Odporność na czynniki  
atmosferyczne:  bardzo dobra 
Odporność na promieniowanie  
ultrafioletowe:  bardzo dobra 
Pęcznienie: brak 
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Podłoże 

Podłoża muszą być nośne, wolne 
od zabrudzeń, mikroflory (glonów, 
mchów), rys i substancji zmniej-
szających przyczepność. 
 
Gruntowanie: 
Zasadniczo gruntuje się środkiem 
Silikat Grundierung D, nakładanym 
od dołu do góry, w celu zmniejsze-
nia nasiąkliwości i osiągnięcia 
pewnej hydrofobowości podłoża. 
Stare kredujące powłoki krzemia-
nowe należy gruntować dwukrotnie 
środkiem Silikat Grundierung D 
(mokre na mokre). 
 
Międzywarstwa: 
Nanieść równomiernie farbę 
Remmers Silikatfarbe D na suche, 
zagruntowane powierzchnie (moż-
na rozcieńczyć dodając do 5% 
Remmers Silikat Grundierung D). 
 
Warstwa nawierzchniowa: 
Nanieść równomiernie farbę 
Remmers Silikatfarbe D na dobrze 
wyschniętą międzywarstwę (moż-
na rozcieńczyć dodając do 5% 
Remmers Silikat Grundierung D). 
 
Pomiędzy poszczególnymi war-
stwami należy zachowywać mini-
malny czas schnięcia i przereago-
wania wynoszący 12 godzin. 
Stosowanie powinno odbywać się 
we wszystkich przypadkach zgod-
nie z zasadami techniki nakładania 
powłok malarskich, VOB, część C, 
DIN 18363. 
 
Szpachlówka: 
Do szpachlowania należy wymie-
szać farbę Remmers Silikatfarbe D 
z piaskiem kwarcowym jako wy-
pełniaczem (uziarnienie 0,1-0,4 
mm) doprowadzając do konsy-
stencji odpowiedniej do szpachlo-
wania. Proporcja mieszania farby 
Remmers Silikatfarbe D Silikatfar-
be z piaskiem kwarcowym ok. 1:2. 

Wskazówki 

W celu modyfikacji odcienia można 
dodawać dostępne w handlu 
krzemianowe farby pigmentowe  
w ilości do maksymalnie 2%. 
Nie stosować przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu, deszczu i tempe-
raturach obiektu poniżej +5°C  
i powyżej +25°C. Ciemne i inten-
sywne odcienie mogą wysychać 
nierównomiernie (pstrokato) dlate-
go zaleca się stosowanie jedynie 
odcieni pastelowych. Im grubsza 
jest warstwa farby tym odcień bar-
dziej jaśnieje podczas schnięcia. 
Nie mieszać z innymi produktami. 
Do czasu wystarczającego wy-
schnięcia (1 dzień) chronić przed 
zmyciem przez deszcz. Chronić 
oczy i przykryć sąsiadujące po-
wierzchnie. 
 
Nieodpowiednie podłoża: 
Kamienie naturalne z inkluzjami 
żelazowymi i manganowymi, gips, 
tynk gipsowy, płyty kartonowo-
gipsowe, drewno i materiały drew-
niane, elementy żelazne i stalowe, 
powłoki dyspersyjne, polimerowe, 
olejne i lakiernicze oraz podłoża 
wilgotne. Nie nadaje się do stoso-
wania na powierzchniach pozio-
mych. 
 
Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel angielski, ławkowiec, pę-
dzel zwykły i wałek futrzany. 
Pędzle i urządzenia należy czyścić 
wodą zaraz po zakończeniu pracy. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
15 l. 
 
 
 
 
 

Zużycie: 
Gruntowanie:  
ok. 0,2-0,3 l/m2 Silikat Grundierung 
D zależnie od chłonności podłoża. 
 
Międzywarstwa:  
0,2 l/m2 Remmers Silikatfarbe D 
/cegła wapienno-piaskowa gładka 
0,3 l/m2 Remmers Silikatfarbe D 
/cegła wapienno-piaskowa chro-
powata. 
 
Warstwa nawierzchniowa: 
0,2 l/m2 Remmers Silikatfarbe D 
/cegła wapienno-piaskowa gładka 
0,3 l/m2 Remmers Silikatfarbe D 
/cegła wapienno-piaskowa chro-
powata. 
 
Trwałość podczas składowania: 
W zamkniętych, oryginalnych opa-
kowaniach, przy składowaniu  
w miejscu zabezpieczonym przed 
mrozem, co najmniej 6 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-SK01 
 
 
 
 

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. 


