
Renowacja zniszczonych  
elewacji
System Remmers do usuwania glonów i grzybów 
oraz malowania elewacji budynków
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Glony i grzyby na elewacji?  
Jak zabezpieczać i odnawiać elewacje  
zaatakowane przez mikroflorę?
Glony na elewacjach są 
zjawiskiem powszech-
nym, ponieważ wiele 
czynników ma wpływ na 
ich powstawanie: m.in. 
wilgoć i utrudnione wysy-
chanie elewacji na stro-
nie północnej, ciepło, 
sąsiedztwo terenów zie-

lonych, zanieczyszczenie 
środowiska. Rozwijające 
się kolonie mikroorga-
nizmów tworzą rozległe 
zielone i szare plamy, 
które bardzo pogar-
szają estetykę elewacji, 
a w dalszej konsekwencji 
powodują jej degradację. 

Zarodniki przenoszone 
są przez wiatr i lokują 
się w dogodnych miej-
scach, w których nie bra-
kuje  wilgoci i substancji 
odżywczych, oraz w któ-
rych panuje sprzyjająca 
ich rozwojowi tempera-
tura. Szczególnie nara-

żone na atak są cien-
kowarstwowe tynki syn-
tetyczne oraz farby bez 
dodatków biocydów. 

Aby uniknąć problemów 
właściwe decyzje należy 
podejmować już na eta-
pie planowania remontu.
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Trwałe pozbycie się kolonii glonów lub 
grzybni ze ścian obejmuje kilka etapów:

Krok 1 
Czyszczenie wstępne

 
Usunięcie grubszych porostów 
wodą za pomocą myjki ciśnie-
niowej lub mechanicznie, np. 
szczotką o szorstkim włosiu lub 
szpachelką. Następnie spłukanie 
wodą elewacji z luźnych cząstek 
– tak, aby nie uszkodzić tynku.

Krok 3 
Pomalowanie elewacji 
farbą biochronną

Farby Remmers zawierają wy-
sokiej jakości spoiwa o niskiej 
elektrostatyczności. 

Pokrycie nimi tynku w znacznym 
stopniu ogranicza osadzanie 
się kurzu i innych zanieczysz-
czeń, a zawartość specjalnych 
substancji czynnych pozwala 
neutralizować pojawiające się 
zarodniki mikroorganizmów. 

Szczególnie wysoką odporno-
ścią na wilgoć charakteryzują 
się farby silikonowe, w tym 
Remmers Siliconfarbe SF z do-
datkiem środków glono i grzy-
bobójczych.

Krok 2 
Dezynfekcja

 
Po wyschnięciu ściany aplikacja 
preparatu glono- i grzybobój-
czego Remmers BFA. 

Preparat BFA stosowany jest 
jako środek zwalczający za-
rodniki mikroorganizmów oraz 
profilaktycznie opóźniający po-
wtórny rozwój glonów i grzybów 
na elewacji.

Dzięki temu uzyskamy odka-
żoną powierzchnię, którą po 
wyschnięciu można ponownie 
pomalować odpowiednią po-
włoką malarską.
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Obszary stosowania:
�� Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych z kamienia naturalne-

go, cegły wapienno-piaskowej, tynku, klinkieru, betonu, beto-
nu zmywanego, materiałów włóknowo-cementowych, syste-
mów ociepleniowych, jak również do czyszczenia powierzchni 
ścian przeznaczonych do malowania

�� Profilaktyczna ochrona (impregnacja) przed ponownym zazie-
lenieniem stosowana przed naniesieniem powłok malarskich

Produkt wodny

Produkt wodny

Do zastosowań 
zewnętrznych

Do zastosowań 
zewnętrznych

Temperatura 
stosowania

Temperatura 
stosowania

Aplikacja za pomocą 
pędzla, wałka oraz pistoletu 

(niskociśnieniowa)

Aplikacja za pomocą  
pędzla lub wałka

Zużycie łączne

Zużycie łączne

Przechowywać w chłodnym 
miejscu, chronić przed wilgocią. 

Zamykać pojemniki

Przechowywać w chłodnym 
miejscu, chronić przed wilgocią. 

Zamykać pojemniki

Okres  
przechowywania

Okres  
przechowywania

Właściwości:
�� Bardzo długi czas oddziaływania
�� Bez działania hydrofobizującego
�� Nie zawiera środków powierzchniowo 

czynnych
�� Nie zawiera metali ciężkich

Środek czyszczący 
BFA*
Bakterio-, grzybo- i glonobójczy 
środek do czyszczenia i grunto-
wania materiałów budowlanych 
zazielenionych lub zagrożonych 
zazielenieniem.

 Zużycie:   Opakowania netto:     

   Ilość na palecie 84 24    

    5 l 30 l      

   Nr art. Kanister plastikowy Kanister plastikowy  

   0673 �� �

�� � * Wskazówka: bezpiecznie używać środków biobójczych.  
   Przed użyciem zawsze czytać oznakowanie i informacje na temat produktu!

Co najmniej 0,2 l/m² zależnie od rodzaju 
i intensywności zanieczyszczenia

H20H20

Właściwości:
�� Hydrofobowość w ≤ 0,1 kg/(m²h0,5)
�� Wysoka przepuszczalność pary wodnej 

i dwutlenku węgla sd ≤ 0,14 m
�� Produkt wodorozcieńczalny
�� Mikroporowaty charakter, zbliżony  

do mineralnego
�� Niewielkie naprężenia

Farba biochronna 
Siliconfarbe SF
– Color SF –
Farba elewacyjna wzmocniona 
żywicą silikonową, zawierająca 
chroniące powłokę dodatki bio-
bójcze, umożliwiające nakłada-
nie na powierzchniach zaatako-
wanych przez glony i grzyby.

 Zużycie: Kolor Opakowania netto:    

   Ilość na palecie 48 24    

    5 l 15 l    

   Nr art. Wiadro plastikowe Wiadro plastikowe � �

  biały 6415  �� ��

  Kolory niestandardowe 6420 �� �

  Kolory niestandardowe: tylko po uzgodnieniu – nie ma możliwości wyprodukowania materiału o intensywnym zabarwieniu.

Ok. 350-500 ml/m² 
przy 2-krotnym 
nałożeniu

Obszary stosowania:
�� Powłoka ochronna na przepuszczających parę wodną mineral-

nych materiałach budowlanych
�� Powłoka renowacyjna na wszystkich nośnych powłokach 

krzemianowych, silikonowych i matowych, zniszczonych przez 
czynniki atmosferyczne powłokach z farb dyspersyjnych, jak 
również tynkach żywicznych i dobrze funkcjonujących bezspo-
inowych systemach ociepleniowych

Preparaty biobójcze i farby powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami technicznymi dostępnymi na stronie www.remmers.pl

H20H20 350-500 ml
Total 12 Month12 Month

PRODUKTY SYSTEMU
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