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Obszary stosowania 

Farba Remmers Siliconharzfarbe 
LA - bezbarwna - ze względu na 
swój skład i wynikające z niego 
właściwości nadaje się do regulo-
wania laserunkowości  systemu 
farb silikonowych Remmers (Sili-
conharzfarbe LA, Historic Lasur 
i Historic Schlammlasur)  
Stopień przezroczystości wspom-
nianych wyżej produktów można 
w związku z tym indywidualnie 
regulować - zależnie od malowa-
nego obiektu. W ten sposób - przy 
równoczesnym zapewnieniu od-
powiednich właściwości higrotech-
nicznych - duże pole manewru w 
zakresie koncepcji kolorystycznych  
w obiektów historycznych. Produkt 
ten nie nadaje się do plastycznych, 
termoplastycznych i elastycznych 
systemów powłok. 

Właściwości produktu 

Farba silikonowa Remmers Sili-
conharzfarbe LA - bezbarwna - jest 
używana szczególnie laserunko-
wych powłok ochronnych na obiek-
tach zabytkowych i cechuje się 
następującymi właściwościami: 
 wysoka przepuszczalność pary 

wodnej i dwutlenku węgla 
 ma pozytywny wpływ na bilans 

cieplny budowli zgodnie z DIN 
4108 

 wysoka szczelność wobec 
wody w stanie ciekłym (desz-

cze ulewne i woda rozbryzgo-
wa) 

 zapobiega ciemnieniu spowo-
dowanemu przez wilgoć 

 zapobiega zawilgoceniu pod-
łoża nawet przy ekstremalnym 
obciążeniu przez czynniki at-
mosferyczne 

 zapobiega procesom pęcznie-
nia 

Sposób stosowania 

Przygotowanie podłoża 
Jest ono uzależnione od rodzaju 
podłoża i postawionych zadań. 
Generalnie podłoże powinno być 
suche, oczyszczone z pyłu, tłusz-
czu i nośne.   
Kamień naturalny: 
Wzmocnienie lub konsolidacja 
podłoża z zastosowaniem produk-
tów Remmers KSE. 
Tynk/stare powłoki: 
a) Nośne, niczym nie pokrywane 

podłoża mineralne i systemy 

dociepleniowe wg DIN 4102 
„A II" z mineralną powłoką na-
leży impregnować preparatem 
Remmers Imprägniergrund 
Zużycie materiału: 0,2-0,4 
l/m

2
, zależnie od chłonności 

podłoża. 
b) Zniszczone przez czynniki 

atmosferyczne, piaszczące, 
niepoddane żadnym zabie-
gom podłoża mineralne  
i kredujące powłoki krzemia-
nowe należy gruntować pre-
paratem Remmers Grundie-
rung SV lub Remmers Hydro 
Tiefengrund. 
Zużycie materiału: ok. 0,2 l/m² 
i więcej, zależnie od jakości 
podłoża, przy stosowaniu jed-
no- lub wielokrotnym. 

c) Zniszczone przez czynniki 
atmosferyczne, matowe farby 
dyspersyjne i silikonowe jak 
również żywiczne tynki i sys-
temy dociepleniowe zgodne  

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6410 

Siliconharzfarbe LA 
- bezbarwna - 
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej, 
powłoka z dodatkami grzybo- i glonobójczymi 
 
 

               

               

 
 

Dane techniczne w momencie dostawy 
Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowej żywicy silikonowej 
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia 
Gęstość: 1,05 g/cm³ zależnie od koloru 
Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem 
Rozcieńczalnik: woda 
Odczyn pH: 8-9 
stopień połysku: mat, charakter mineralny 
faktura powierzchni: gładka  
kolor: materiał bezbarwny 
 

Dane techniczne produktu 
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z DIN 4102 "B1"powinny być 
gruntowane tylko w razie po-
trzeby preparatem Remmers 
Grundierung SV lub Remmers 
Hydro-Tiefengrund. 
Czy i w jaki sposób należy 
gruntować, zależy od posta-
wionych zadań oraz warun-
ków otoczenia. 

Stopień laserunkowości 

Z uwagi na niewielką siłę krycia 
generalnie Historic Lasur oraz 
Historic Schlämmlasur nadają się 
jako podkład do wykonywania 
powłok laserunkowych o wysokim 
stopniu prześwitywania podłoża. 
Dla zwiększenia przezroczystości 
zalecamy sporządzenie odpowied-
niego środka rozcieńczającego, 
złożonego z równych ilości  
Siliconharzfarbe LA -bezbarwna-, 
Historic Lasur niepigmentowanej 
oraz wody (gotowy do użycia ma-
teriał można zamawiać jako 
Historic Lasur Verdünner LV 1438 
nr art. 6476). Ten rozcieńczalnik 
można w praktyce w każdej pro-
porcji dodawać do produktów 
Historic Lasur lub Historic 
Schlämmlasur. Doświadczenie 
wskazuje, że dodanie do ok. 
10 % z reguły daje wystarczające 
rozcieńczenie. Do rozcieńczania 
Siliconharzfarbe LA „Vollton“ zale-
camy dodawanie bezbarwnej Sili-
conharzfarbe LA w proporcji od 1:3 
do 1:4. 
Pomiędzy nakładaniem kolejnych 
warstw należy zachować wymaga-
ny czas schnięcia wynoszący 6 
godzin, zależnie od panujących 
warunków zewnętrznych. 
Zgodnie z regułami rzemiosła ma-
lowane powierzchnie należy chro-
nić przed bezpośrednim nasło-
necznieniem i deszczem. 
 Nie stosować w temperaturach 
poniżej + 5° C. 
Zużycia są zróżnicowane i uzależ-
nione od chłonności i struktury 
podłoża. 

Dokładne zużycie należy określić 
poprzez wykonanie powierzchni 
próbnej. 
Podczas aplikacji powłoki należy 
przestrzegać wymogów VOB, 
część C, ust. 3.1.3. 
Większe, sąsiadujące ze sobą 
powierzchnie, należy obrabiać 
mokre na mokre w jednym cyklu, 
aby uniknąć powstawania śladów 
łaczenia. 
Na sąsiadujących powierzchniach 
nie należy używać lazur pocho-
dzących z 2 różnych partii produk-
cyjnych. 

Wskazówki 

Siliconharzfarbe LA - bezbarwna - 
może być stosowana wyłącznie 
jako rozcieńczalnik do regulacji 
laserunkowości i nie wolno jej sto-
sować w stanie „czystym”. 

Narzędzia, czyszczenie  

Pędzel ławkowiec, pędzel do sufi-
tów, pędzel zwykły i wałek futrza-
ny. 
Narzędzia należy myć na świeżo 
wodą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
5 l i 15 l 
 
Zużycie: 
Zależne od rodzaju podłoża, obiek-
tu i sposobu stosowania. 
 
Składowanie:  
W zamkniętych oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chłodnym 
ale chronionym przed mrozem 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-SF 01 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


