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Opis i zastosowanie. 

Europutz  Farba silikatowa jest wodorozcieńczalną farbą  o 

wykończeniu matowym, wyprodukowaną na bazie szkła wodnego 

potasowego, modyfikowana dodatkiem  żywicy syntetycznej i 

środków hydrofobowych. Przeznaczona jest głównie do malowania 

elewacji budynków i innych powierzchni w budownictwie na 

zewnątrz budynków. Farba może  być stosowana również wewnątrz 

budynków przy zachowaniu rygoru intensywnego wietrzenia, ze 

względu na jej charakterystyczny, dość nieprzyjemny zapach 

wydobywający się w okresie schnięcia. Farbę silikatową 

charakteryzuje duża trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, 

zdolność do samooczyszczania oraz duża paroprzepuszczalność. 

Dla uzyskania powłoki dekoracyjnej o odpowiedniej estetyce i 

właściwościach mechanicznych, farbę silikatową należy stosować 

wyłącznie podłoża mineralne (zawierające w swojej strukturze 

znaczne ilości związków krzemu), z którymi łączy się za pomocą 

wiązania chemicznego . Na skutek reakcji chemicznej z 

wykorzystaniem zawartego w powietrzu dwutlenku węgla oraz 

związków krzemu zawartych w podłożu,  następuje proces wiązania 

się z podłożem oraz proces utwardzania powłoki, który trwa od 2 do 

4 tygodni (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza i 

podłoża). Dopiero po tym okresie powłoka uzyskuje swoje pełne 

właściwości. 

 Właściwym podłożem dla farby są w szczególności: beton, tynki 

cementowe i cementowo wapienne, oraz mineralne tynki 

strukturalne i silikatowe stosowane w szczególności w systemach 

izolacji budynków wełną mineralną. Farby nie wolno stosować na 

podłoża, do których wykończenia użyto materiałów 

wykończeniowych  opartych na spoiwach organicznych ( np. tynków 

akrylowych) ani też na podłożach pokrytych  farbami akrylowymi, 

kredowymi, wapiennymi, olejnymi itp. Zastosowanie farby na takich 

podłożach uniemożliwi proces wiązania z podłożem oraz proces 

utwardzania powłoki, co w efekcie uniemożliwi uzyskanie powłoki o 

odpowiednich właściwościach. 

Ze względu na wysoką paroprzepuszczalność Farba Silikatowa 

zapewnia właściwe odprowadzenie pary wodnej z warstwy izolującej 

do atmosfery. 

Farba  produkowana jest w kolorze białym oraz, na zamówienie, w 

kolorach pastelowych do średnionasyconych - wg. potrzeb klienta. 

Dostępna  w opakowaniach 9 l. 

 

Przygotowanie podłoża.   

Podłoże, na które ma być naniesiona farba powinno być nośne, 

suche, wolne od infekcji biologicznych, pozbawione powłok 

antyadhezyjnych takich jak kurz, tłuszcze, powłoki bitumiczne itp. 

Stare akrylowe, wapienne, kredowe lub olejne kredowe powłoki 

malarskie powinny bezwzględnie zostać usunięte. Luźne fragmenty 

podłoża jak odspojony tynk  należy usunąć, a podłoże naprawić 

materiałami właściwymi dla struktury podłoża. Silnie chłonne i słabe 

podłoża ujednorodnić i wzmocnić stosując EUROPUTZ Impregnat 

Silikatowy wg wskazówek podanych na opakowaniu preparatu. 

Zaimpregnowane podłoże przed rozpoczęciem malowania należy 

pozostawić do całkowitego wyschnięcia – min. 12h. 

 

Przygotowanie farby. 

Przed użyciem farbę należy intensywnie i dokładnie wymieszać oraz 

powtarzać tę czynność w trakcie prowadzenia prac malarskich, jeżeli 

następowały przerwy technologiczne. Produktu nie wolno mieszać z 

farbami innej marki. Farbę można kolorować samodzielnie, jednak 

należy pamiętać, że ze względu na jej wysokie pH można użyć do 

tego celu tylko specjalnych pigmentów nieorganicznych, 

rekomendowanych przez producenta farby. Należy zwracać uwagę, 

aby do wykonania jednego koloru, jak również do wymalowania 

odrębnej płaszczyzny konstrukcyjnej , użyć farby z jednej partii 

produkcyjnej podanej na opakowaniu produktu. Kolor farby należy 

bezwzględnie sprawdzić, wykonując niewielkie wymalowanie na 

docelowym podłożu. Reklamacje z tytułu niezgodności koloru po 

wykonaniu całości prac mogą nie być uwzględniane. 

 

Prowadzenie prac malarskich. 

Farbę zaleca się nakładać  wałkiem lub natryskiem. Użycie pędzli i 

szczotek malarskich nie jest wskazane ze względu na dość długi 

czas utwardzania powłoki, co w trakcie nakładania kolejnych warstw 

może doprowadzić do lokalnego przetarcia do podłoża i 

powstawania smug na skutek zwilżenia nieutwardzonej warstwy 

pierwszej. Po użyciu, narzędzia niezwłocznie umyć w ciepłej wodzie. 

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz BHP 

dotyczącymi wykonywania pokryć malarskich, przy temperaturze 

powietrza i podłoża w okresie prowadzenia prac, wysychania i 

utwardzania utrzymywała się na poziomie min. +5 
0
C (zalecane 

+10
o
C i więcej).Temperatura powyżej +25

o
C utrudnia prowadzenie 

prac malarskich oraz może doprowadzić do zbyt szybkiego i 

nierównomiernego wysychania powłoki, czego skutkiem mogą być 

przebarwienia. Świeże wymalowanie należy bezwzględnie chronić 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zbytnimi przeciągami oraz 

działaniem wody. W przypadku nakładania więcej niż jednej 

warstwy, kolejne można nakładać po całkowitym wyschnięciu farby, 

nie wcześniej jednak niż po 12 godzinach. Wszystkie powierzchnie, 

które nie będą pokrywane farbą należy chronić przed zabrudzeniem. 

Po wyschnięciu farby wszelkie zabrudzenia można usunąć tylko 

mechanicznie, co może doprowadzić do uszkodzenia lub 

zniszczenia zabrudzonych powierzchni. W przypadku stosowania 

farby wewnątrz  budynków, w trakcie prowadzenia prac malarskich 

oraz po ich zakończeniu pomieszczenia należy intensywnie  wietrzyć 

do momentu zaniku zapachu. Po tym czasie nadają się one do 

użytkowania. Producent nie ma wpływu na użycie wyrobu 

niezgodnie z przeznaczeniem oraz niezgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

 

UWAGA: Właściwe przygotowanie produktu oraz poprawne 

wykonanie prac malarskich mogą mieć wpływ na ostateczną 

estetykę malowanej powierzchni.  

 

Bezpieczeństwo pracy. 

Produkt ze względu na wysoką wartość pH (ok.11.7)został 

sklasyfikowany jako mogący powodować podrażnienia skóry i oczu. 

Przed użyciem należy zapoznać się ze środkami ostrożności 

zamieszczonymi poniżej oraz  w karcie charakterystyki produktu. 

Przy wykonywaniu prac malarskich należy używać  odzieży 

ochronnej oraz okularów ochronnych i rękawic ochronnych. W 

przypadku kontaktu produktu ze skórą lub z oczami należy przemyć 

zabrudzone miejsce dużą ilością czystej wody.  W przypadku 

spożycia wypłukać usta oraz popić dużą ilością wody (ok. 0,5l.) W 

przypadku wystąpienia reakcji alergicznej organizmu lub 

utrzymywania się zaburzeń widzenia spowodowanych zabrudzeniem 

skóry lub oczu, należy zasięgnąć porady lekarza. Szczegółowe 

informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie 

charakterystyki produktu dostępnej u producenta oraz na stronie 

www.europutz.pl. 

 

 

Przechowywanie i transport. 
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Farbę należy transportować i przechowywać w oryginalnych i 

nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5 do + 25
o
C. 

Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. 

Składowanie na paletach- maksymalnie 4 warstwy. Nie składować 

palet jedna na drugiej 

P-102 Chronić przed dziećmi 

Okres gwarancji produktu przechowywanego w oryginalnych, 

nieotwieranych opakowaniach wynosi 8 miesięcy od daty produkcji 

(numer partii podany na opakowaniu). 

 

Dane techniczne: 

Parametr Wartość 

Wydajność  przy jednokrotnym malowaniu Do 8m
2
/l 

Ilość warstw 1-2 

Gęstość objętościowa 1,49±0,01g/cm
3 

Połysk 85
o 

2,5 (głęboki mat) 

Absorpcja wody, kg/m
2
*h

0,5 
W24 = 0,14(Klasa II) 

Krycie (aplikator 250µm), % 98,0 

Białość (aplikator 250µm) 90,7 

Nakładanie kolejnej warstwy  Po min. 12h 

Temperatura pracy Od +5 do +25
o
C 

Czas schnięcia powierzchniowego < 1h 

 

Podane dane odnoszą się do temp. ok. 20
o
C i wilgotności względnej 

powietrza ok. 65%. 

 

Dane dodatkowe: 

 

Kod produktu: EP/FST 

Kody EAN: 

Opakowanie EAN 

9 l. 5906736602882 

 

 


