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Obszary stosowania 

Do wykonywania nowych powłok 
jak również powłok renowacyjnych 
na starych i nowych cementowo-
włóknowych materiałach budowla-
nych, jak np. na dachach, balko-
nowych płytach osłonowych, 
ściankach działowych (wewnątrz  
i na zewnątrz), okładzinach elewa-
cyjnych, w szybach wentylacyjnych 
itd. 
 
Właściwości produktu 

Gotowa do stosowania, odporna 
na czynniki atmosferyczne, dobrze 
wypełniająca farba na bazie czysto 
akrylowej dyspersji przeznaczona 
do wykonywania specjalnych po-
włok malarskich. Charakteryzuje 
się dobrą przyczepnością na su-
chych podłożach alkalicznych, ta-
kich jak stare i nowe cementowo-
włóknowe materiały budowlane. 
Powłoka ma właściwości hamowa-
nia dyfuzji CO2 przy jednoczesnej 
dobrej przepuszczalności dyfuzyj-
nej pary wodnej, jest stabilna  
w kontakcie z alkaliami, szczelna 
w stosunku do wody opadowej, 
odporna na kwaśne składniki at-
mosfery. Znakomita ochrona przed 
porastaniem przez grzyby. 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2531 - 2536 

Faserzementfarbe 
Farba na podłoża cementowo-włóknowe. 
Wodorozcieńczalna farba oparta na czysto akrylowej dys-
persji. Nieszkodliwa dla środowiska. Gotowa do stosowa-
nia, odporna na czynniki atmosferyczne, specjalna farba 
dostarczana w różnych kolorach. 

Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy
Spoiwo: dyspersja czysto akrylowa 
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne 
 na światło, odporne na alkalia 
Wypełniacze: wypełniacze mineralne 
Gęstość: 1,3 – 1,5 g/cm3  
 zależnie od koloru 
Lepkość: odpowiednia do stosowania 
Rozcieńczalnik: woda 
Temperatura zapłonu: niepalny, wodorozcieńczalny 
Dane techniczne powłoki 
Opór dyfuzyjny względem H2O 
µ • s=sd: 0,39 m 
 przy grubości suchej powłoki 
 140 µm 
Współczynnik oporu dyfuzji µ (H2O): 2800 
Opór dyfuzyjny względem CO2  
sdCO2: 539 m 
 przy grubości suchej powłoki  
 140 µm 
Współczynnik oporu dyfuzji µ (CO2): 3.850.000 
Współczynnik nasiąkliwości 
powierzchniowej w: 0,07kg/(m2•h0,5) 
Stopień połysku: matowy 
Faktura powierzchni: gładka 
Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra 
Kolory: czerwonobrunatny nr art. 2531, 
 czarny nr art. 2532, 
 szary łupkowy nr art. 2533,  
 brunatny nr art. 2534,  
 ceglanoczerwony nr art. 2536 
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Sposób stosowania 

Przygotowanie podłoża: 
Podłoże musi być mocne, czyste  
i powietrznie suche. 
 
1.  Podłoża niczym nie  
 pokrywane 
� Nowe elementy z materiałów 

cementowo-włóknowych 
Oczyścić podłoże wodą, sto-
sując ewentualnie myjkę wy-
sokociśnieniową. Zagrunto-
wać ze wszystkich stron pre-
paratem Remmers Grundie-
rung SV (nr art. 6438), przy 
czym krawędzie należy grun-
tować co najmniej dwukrotnie. 

� Stare elementy z materiałów 
cementowo-włóknowych (nie 
zawierających azbestu) 
Glony, mchy i porosty usunąć 
działając preparatem odkaża-
jącym Remmers BFA (nr art. 
0673) zgodnie z wytycznymi 
wykonawczymi i oczyścić po-
wierzchnię myjką wysokoci-
śnieniową. Zagruntować pre-
paratem Remmers Grundie-
rung SV, przy czym krawędzie 
płyt cementowo-włóknowych 
należy gruntować co najmniej 
dwukrotnie. 

 
2.  Podłoża z dobrze zachowa-

ną starą powłoką 
� Zbadać przyczepność starej 

powłoki.  
� Glony, porosty i mchy usunąć 

w razie możliwości mecha-
nicznie i następnie zastoso-
wać preparat Remmers BFA 
zgodnie z wytycznymi wyko-
nawczymi.  

� Zabrudzenia, pył itp. usunąć 
myjką wysokociśnieniową. 

 
 
 
 
 
 

Międzywarstwa i warstwa na-
wierzchniowa 

Nanieść równomiernie farbę 
Remmers Faserzementfarbe w 2 
cyklach roboczych. 
 
Wskazówki: 
Pomiędzy pojedynczymi cyklami 
roboczymi należy przestrzegać 
czasu wysychania wynoszącego 
minimum 6 godzin w zależności od 
warunków zewnętrznych.  
Nie stosować przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu, deszczu i tempe-
raturach obiektu poniżej +5°C  
i powyżej 25°C. 
Przyczepność nowej powłoki do 
starej należy określić na wystar-
czająco dużej powierzchni próbnej. 
Wartości zużycia są zmienne i za-
leżą od chłonności oraz faktury 
podłoża. Dokładne zużycie należy 
określić na powierzchniach prób-
nych. 
Podczas nakładania powłok ma-
larskich przestrzegać wytycznych 
VOB, część C, rozdział 3.1.3. Du-
że sąsiadujące ze sobą po-
wierzchnie należy pokrywać w jed-
nym ciągu, mokre na mokre, w ce-
lu uniknięcia śladów łączenia. 
 
Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel angielski, ławkowiec, pę-
dzel zwykły, wałek futrzany, urzą-
dzenie do natrysku bez-
powietrznego (Airless). 
Narzędzia i urządzenie natryskowe 
należy czyścić na świeżo wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
5 l i 15 l 
 
Zużycie: 
Ok. 0,40 l/m2 przy dwukrotnym na-
kładaniu 
 

Składowanie: 
W zamkniętych, oryginalnych po-
jemnikach, przy składowaniu  
w miejscu chronionym przed mro-
zem i bezpośrednim promieniowa-
niem słonecznym 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-DF02 

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. 


