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Obszary stosowania 

Na nachylonych dachach pokry-
tych powłokami Remmers Dach E / 
L, w przypadku grupy nachylenia 
dachu II (grupy DN) >3° - ≤5°. 
Właściwości produktu 

Zmniejsza temperaturę powierzch-
ni w przypadku silnego promienio-
wania słonecznego, zwłaszcza na 
podłożach bitumicznych. 
Sposób stosowania 

Zabezpieczane powierzchnie nale-
ży dokładnie oczyścić. Podłoża 
mineralne i mocno chłonące za-
gruntować preparatem Remmers 
Schutzanstrich, rozc. 1 : 1 z wodą. 
Materiał należy nakładać wałkiem, 
pędzlem lub odpowiednim urzą-
dzeniem natryskowym (np. urzą-
dzeniem do natrysku bezpowietrz-
nego - airless) na mocne, czyste, 
matowo wilgotne lub suche podło-
ża. Nie mieszać z innymi produk-
tami. Nie pracować przy prażącym 
słońcu ani przy temperaturach 
obiektu poniżej +5°C. Napoczęte 
pojemniki należy natychmiast 
szczelnie zamknąć i jak najszyb-
ciej wykorzystać. 
Bezpieczeństwo pracy 

Remmers Dachfarbe -silber- jest 
według klasyfikacji substancji nie-
bezpiecznych preparatem bez-
piecznym i nie wymaga oznako-
wania. 

Narzędzia, czyszczenie  

Pędzel, wałek, urządzenie natry-
skowe typu Airless (natrysk bez-
powietrzny). 
Narzędzia należy czyścić wodą, 
tylko w stanie świeżym. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania  
Pojemniki z blachy 5 kg i 25 kg 
Zużycie: 
Ok. 0,20 – 0,25 kg/m² całkowitego 
zużycia przy dwukrotnym nakłada-
niu na gładkie podłoże. Na podło-
żach mineralnych zużycie wzrasta. 

Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach przy składowaniu w 
miejscu chłodnym ale zabezpie-
czonym 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne produktu 

Rodzaj materiału: dyspersja tworzywa sztucznego,  
pigmentowana aluminium 

Gęstość: 1,06 kg/l 
Temperatura stosowania: + 5°C do + 30°C 
Czas schnięcia warstwy 0,2 kg/m2  
w normalnych warunkach (20°C): ok. 3 godziny 
Lepkość przy 20°C: ok. 310 mPa•s 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2544 

Dachfarbe -silber- 
Powłoka ochronna na podłoża bitumiczne 
Bezrozpuszczalnikowy materiał powłokowy na bazie dys-
persji tworzyw sztucznych. Produkt nieszkodliwy dla środo-
wiska, gotowy do stosowania, odporny na czynniki atmosfe-
ryczne, odbijający promienie UV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt wodny  Do zasstosowań 

zewnętrznych 
 Temperatura 

stosowania 
 Malowanie 

pędzlem/wałkie /  
Natrysk 

niskociśnieniowy 
/ spryskiwanie 

 Zużycie / całkowita 
ilość nakładanego 

materiału 

 Okres 
przechowywania 

 Przechowywać w 
chłodnym 

miejscu, chronić 
przed wilgocia i 

mrozem, 
opakowanie 

zamykać 
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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. 
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