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Obszary stosowania 
Farba Remmers Sanierputzfarbe 
przeznaczona jest do wykonywa-
nia kryjących powłok na tynkach 
renowacyjnych wewnątrz budyn-
ków. Farbę Remmers Sanier-
putzfarbe można także stosować 
na wszystkich zwykłych podłożach 
spotykanych podczas prac wykoń-
czeniowych i renowacyjnych we-
wnątrz budynków. Dopuszczalne 
podłoża to tynk wapienny i gipso-
wy, mur z cegły wapienno-
piaskowej, beton, płyty drewniane  
i płyty pilśniowe twarde, płyty gip-
sowo-kartonowe, tapety (Rauhfa-
ser). 
 
Właściwości produktu 
Farbę Remmers Sanierputzfarbe 
opracowano specjalnie do wyko-
nywania powłok na tynkach reno-
wacyjnych wewnątrz budynków. 
Powłoka jest otwarta na dyfuzję 
pary wodnej i spełnia wymagania 
instrukcji WTA 2-2-91 odnoszącej 
się do tynków renowacyjnych  
(sd < 0,20 m). 
Remmers Sanierputzfarbe jest 
łatwą w stosowaniu farbą we-
wnętrzną o znakomitym kryciu  
i wysokiej wydajności. 
 
Sposób stosowania 

Przygotowanie podłoża: 
Podłoża muszą być nośne, wolne 
od zabrudzeń takich jak pył, środki 
antyadhezyjne do szalunków, po-
zostałości oleiste i tłuste. Rysy, 

ubytki oraz uszkodzone, od-
spojone tynki należy naprawić 
tynkami firmy Remmers względnie 
w przypadku tynków gipsowych 
zastosować szpachlówkę wypeł-
niającą. Podłoża bardzo alka-
liczne (świeże tynki) oraz płyty 
gipsowe i włóknowo-cementowe 
należy zagruntować preparatem 
Remmers Tiefgrund W. 
 
Stare farby klejowe i wapienne 
należy starannie zmyć, słabo przy-
legające stare powłoki usunąć. Na 
nie budzących zastrzeżeń, no-
śnych podłożach oraz na dobrze 
przylegających starych powłokach 
dyspersyjnych można nakładać 
farbę Remmers Sanierputzfarbe 
bezpośrednio (bez gruntowania). 
 
 
 

Nakładanie materiału: 
Przy nakładaniu pierwszej warstwy 
można rozcieńczać farbę Rem-
mers Sanierputzfarbe wodą doda-
waną w ilości  maks. 10%. Stopień 
rozcieńczenia zależy od chłonno-
ści podłoża. Drugą warstwę 
względnie warstwę nawierzchnio-
wą nakłada się bez rozcieńczania. 
Materiał można nakładać wałkiem, 
pędzlem lub natryskowo.  
Nie stosować przy temperaturze 
poniżej 5°C (temperatura podłoża  
i powietrza). 
 
Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, pędzel angielski, wałek 
futrzany, ławkowiec, urządzenie do 
natrysku bezpowietrznego. 
Wszystkie narzędzia i urządzenie 
natryskowe można czyścić na 
świeżo wodą. 
 

Spoiwo: bezrozpuszczalnikowa  
dyspersja akrylowa 

Pigment: dwutlenek tytanu 
Gęstość: ok. 1,4 kg/l 
Lepkość: odpowiednia do nakładania 
Rozcieńczalnik: woda 
Stopień połysku: matowy, ok. 6,0 % przy 85° 
Wartość sd: 0,10 m 
Odporność na zmywanie: zgodnie z DIN 53778 WM 
Odporność na ścieranie  
na mokro wg DIN 13300: klasa 3 
Kolory: biały, nr art. 3080 

kolor na zamówienie, nr art. 3081 

Dane techniczne produktu

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 3080, 3081 

Sanierputzfarbe 
Wysokojakościowa, bezrozpuszczalnikowa i niskoemisyjna 
farba wewnętrzna przeznaczona zwłaszcza do wykonywania 
powłok na murach i powierzchniach naprawionych systemem 
tynku renowacyjnego.  

Tylko do stosowania wewnątrz budynków. Odporna na zmywanie 
wg DIN 53778 WM.
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. 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 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
15 l 
 
Zużycie: 
Pierwsza powłoka ok. 0,13 - 0,15 
l/m2 zależnie od właściwości pod-
łoża. 
Druga powłoka ok. 0,13 l/m2 
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych opa-
kowaniach, w miejscu chronionym 
przed mrozem co najmniej 12 mie-
sięcy. 
 
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-DF01 


