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Innensilikat P 455 
Farba mineralna 

 

 

 

Opis produktu 

Zakres zastosowania Do wykonywania matowych powłok wewnętrznych, na bazie 
krzemianów, zgodna z normą DIN 18363. Do wszystkich 
niemalowanych, mineralnych podłoży, takich jak tynki z grupy 
zapraw PI, PII i PIII, a także do murów z piaskowca 
wapnistego i starych, nośnych powłok farb silikatowych. Do 
matowego malowania we wszystkich obszarach mieszkalnych, 
także w kościołach, budynkach publicznych oraz w obrębie 
obiektów objętych ustawą o ochronie zabytków. Może być 
stosowana także na tapetach typu raufaza i w systemie tkanin 
szklanych jako powłoka końcowa. 

Właściwości ■ Wysoko dyfuzyjna 
■ Odporna na zmywanie 
■ O dobrych właściwościach kryjących 
■ Łatwa do nałożenia 
■ O minimalnej emisji, bez rozpuszczalnika, bez 

zmiękczaczy 
■ Nie zawiera środków konserwujących 
■ Dzięki podwyższonemu odczynowi zasadowemu 

przeciwdziała powstawaniu grzyba 
Klasyfikacja zgodnie z 
normą DIN EN 13 300 

 Ścieralność: klasa 3 
odpowiada odporności na zmywanie wg DIN 53778 

 Stosunek kontrastu: własności kryjące klasy 2 przy 
wydajności ok. 7 m2/l 

 Stopień połysku: tępy mat 

 Maksymalna ziarnistość: drobna (ok. 100 µm) 
W przypadku danych technicznych podano wartości średnie. Ze względu na 
stosowanie surowców naturalnych w naszych produktach może dojść do 
nieznacznych odchyleń, bez uszczerbku dla właściwości produktu. 

Barwa Biała 
Barwienie Można zabarwiać w proporcji z maks. 5% barwnikami 

pełnokolorowymi i nadającymi odcień bez pogorszenia połysku 
lub maszynowo w systemie mieszania ProfiTec do uzyskania 
barw pastelowych. 
Wskutek zabarwienia specyfikacja techniczna produktu może 
ulec zmianie. 
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Stopień połysku Tępy mat 

Gęstość Ok. 1,59 g/cm3 
Baza pigmentowa Dwutlenek tytanu i opóźniacz wysychania 
Rodzaj środka 
wiążącego 

Szkło wodne ze specjalną dyspersją polimerową 

Składniki Zgodnie z wytyczną VdL dot. materiałów malarskich do 
budynków: 
dyspersja akrylatu, szkło wodne, dwutlenek tytanu, węglan 
wapnia, kreda, krzemian, woda i dodatki uszlachetniające. 

Kod produktu M - SK 01 
Pojemność opakowania 5 l, 12,5 l 

Prowadzenie prac 

Nakładanie Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. 
W przypadku korzystania z metody natryskowej należy dobrać 
ją do konsystencji. 
Malowanie natryskiem bezpowietrznym: 
kąt natrysku 40–80°, dysza 0,026–0,031", ciśnienie 
natryskiwania 160–180 barów 
Malowanie pod wysokim ciśnieniem: 
dysza 2mm, ciśnienie 3 bary 

Temperatura pracy Minimum +5°C dla temperatury powietrza i obiektu w czasie 
pracy i podczas schnięcia.  

Czas schnięcia Zdatna do ponownego malowania po 4–6 godzinach przy 
temperaturze + 20°C i względnej wilgotności powietrza na 
poziomie maks. 65%. 
Całkowite wyschnięcie po 28 dniach. W niższej temperaturze i 
wyższej wilgotności powietrza czas  ten wydłuża się. 

Zużycie Ok. 145 ml/m² na warstwę na gładkich, lekko chłonnych 
podłożach. Na podłożach chropowatych odpowiednio więcej. 
Dokładne wartości zużycia ustalić, wykonując malowanie 
próbne. 

Rozcieńczanie Wodą do maksymalnie 5%. 
Czyszczenie narzędzi Narzędzia pracy natychmiast po użyciu wymyć wodą. 
Przechowywanie Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym, ale 

nienarażonym na działanie mrozu. Okres przydatności przy 
przechowywaniu ok. 1 roku. 

Podłoże Nadają się podłoża nośne, twarde, suche i czyste, które 
zostały wstępnie fachowo przygotowane. Zalecamy tu 
przestrzeganie ujednoliconych warunków zlecania i 
wykonywania usług budowlanych VOB, DIN 18 363, część C, 
ust. 3. W przypadku podłoży twardych, nośnych, lekko 
chłonnych wewnątrz pomieszczeń gruntowanie nie jest 
konieczne. Stare powłoki należy dokładnie usunąć. 

Nakładanie powłoki Nakładać równomiernie preparat nierozcieńczony lub preparat 
rozcieńczony maks. 5% wody. Przy nakładaniu pośrednich 
warstw kontrastowych rozcieńczyć farbę maks. 10% wody. 
Nadmierne rozcieńczenie preparatu może wpływać na jego 
właściwości, takie jak krycie, odcień koloru czy stabilność). 
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Podłoże Obróbka wstępna / tworzenie 
tekstury 

Gruntowanie 

Tynki z grupy zapraw PG II, III 
wg DIN 18550 
 
Tynki z grupy zapraw CS II, III 
CS CS IV wg DIN EN998-1 
 
 
(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 10) 

Twarde, stabilne, lekko chłonne 
 
Grubo porowate, szlifowane, 
wysokie i różnią chłonne, 
wysoce chłonne lub o różnym 
stopniu chłonności 
 
Nakładanie nowej warstwy po 
upływie czasu schnięcia, 
wykonaniu fachowego 
fluatowania i zmyciu 

Bez gruntowania 
 
ProfiTec Tiefgrund Acryl-Hydrosol P 
800  
 
ProfiTec Tiefgrund Acryl-Hydrosol P 
800 

Tynki gipsowe i gotowe z 
grupy PG IV  
Gipsowa masa  szpachlowa P 
V 
 
(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 10) 

Wyczyścić i odpylić ProfiTec Grundierfarbe WP P 818 

Płyty gipsowo-kartonowe 
Bloki gipsowe 
 
(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 12) 

Zeszlifować pozostałości po 
szpachlowaniu. 
 
Płyty ze składnikami 
wodorozcieńczalnymi, 
farbującymi lub płyty pożółkłe z 
zaciekami 

ProfiTec Grundierfarbe WP P 818  
 
ProfiTec Aqua Isolierfarbe 

Beton 
 
(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 20) 

Usunąć pozostałości środków 
oddzielających, jak również 
resztki pylące, piaszczące  

ProfiTec Grundierfarbe WP P 818 

Beton porowaty 
 
(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 11) 

Wyczyścić i odpylić ProfiTec Tiefgrund Acryl-Hydrosol P 
800 

Mur wapienno-piaskowy Mur z 
cegły 
 
(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 13) 

Przestrzegać wymaganego 
czasu schnięcia przy nowym 
murze.  
 
Powierzchnie zanieczyszczone 
solami żelaza. 

ProfiTec Silikat-Konzentrat P 460  
 
ProfiTec Grundierfarbe WP P 818 
 
ProfiTec Schnellrenovierfarbe LH P 
565 

Płyty drewniane, wiórowe, 
sklejkowe, pilśniowe  
 
(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 20) 

Wyczyścić i odpylić ProfiTec Holzisoliergrund P392  
 
ProfiTec Allgrund P 305 

Stare powłoki farb wapiennych 
i  mineralnych  
 
(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 20) 

W miarę możliwości usunąć 
mechanicznie i odpylić. 

ProfiTec Silikat-Konzentrat P 460  
 
ProfiTec Grundierfarbe WP P 818 

Niemalowana tapeta typu 
raufaza, tapeta tłoczona z 
papieru lub włókna szklanego  

(Postępować zgodnie z 

 Bez gruntowania 



Informacja techniczna             
 

instrukcją BFS 20) 

Tapety nie przylegające trwale Całkowicie usunąć.  

Nierówności, dziury i głębokie 
rysy zaszpachlować.  

Zagruntować w zależności od 
chłonności. 

ProfiTec Tiefgrund Acryl- Hydrosol P 
800  

ProfiTec Grundierfarbe WP P 818 

Malarskie warstwy nośne i 
tynki z żywicy syntetycznej 

(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 20) 

Matowe, słabo chłonne 

Powłoki z połyskiem oraz 
wykonane lakierem zmatowić  
papierem ściernym lub 
chemicznie. 

Bez gruntowania 

ProfiTec Grundierfarbe WP P 818 

Powłoki z farby klejowej  

(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 20) 

Zmyć do podłoża ProfiTec Tiefgrund Acryl- Hydrosol P 
800  

ProfiTec Grundierfarbe WP P 818 

Powierzchnie pokryte pleśnią 
lub  grzybem  

(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 20) 

Duży nalot dokładnie usunąć na 
mokro  i pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia. 

Pokryć preparatem  ProfiTec FA-
Sanierlösung P 870 i pozostawić do 
wyschnięcia na 24 godziny.  

Wykwity solne  

(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 20) 

Wyczyścić na sucho. ProfiTec Grundierfarbe P 865 

(Dla powłok na podłożach z 
wykwitami solnymi nie ma 
możliwości udzielenia gwarancji) 

 

Plamy nikotynowe, wodne, z 
sadzy lub tłuste  

(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 20) 

Zmyć wodą i środkiem 
rozpuszczającym tłuszcz i 
pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia.  

Wyschnięte zacieki wodne 
wyczyścić na sucho. 

ProfiTec Aqua Isolierfarbe  

ProfiTec Aqua Isolierfarbe 

Trwałe elastyczne masy 
fugowe i uszczelniające 

(Postępować zgodnie z 
instrukcją BFS 20) 

 Należy sprawdzić pod względem 
tolerancji powłok.  

 

Wskazówki 
Wskazówki 
bezpieczeństwa  
związane z LZO 

Wartość graniczna UE dla produktu (Kat A/a): 30 g/l (2010). 
Ten produkt zawiera < 1g /l LZO. 

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Działa 
drażniąco na drogi oddechowe, oczy i skórę. Nie wdychać 
mgły natryskowej. W przypadku kontaktu z oczami i skórą 
natychmiast dokładnie wypłukać wodą. W czasie malowania i 
schnięcia dbać o dobrą wentylację. Podczas stosowania farby 
unikać jedzenia, picia i palenia tytoniu. Nie dopuścić do 
przedostania się do kanalizacji/zbiorników wodnych ani do 
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gruntu.   Zabezpieczyć starannie otoczenie. Wszelkie plamy 
powstałe na powierzchniach lakierowanych, szklanych, 
ceramicznych, metalowych i kamiennych natychmiast usuwać. 

Utylizacja Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione pojemniki. 
Zaschnięte resztki materiału mogą być usuwane jako odpady 
domowe. Pojemniki z płynnymi resztkami farby oddać do 
punktu zbiórki starych farb. Kod odpadów wg rozporządzenia 
w sprawie składowania odpadów to 080112. 
 

 
Niniejsza informacja techniczna została sporządzona na podstawie najnowszego stanu techniki i naszych doświadczeń w 
zakresie techniki stosowania. Ze względu na różnorodność podłoży i warunków obiektu Kupujący/Użytkownik nie jest jednak 
zwolniony z obowiązku  sprawdzenia na własną odpowiedzialność w sposób fachowy naszych materiałów pod kątem ich 
przydatności dla przewidzianego celu zastosowania w danych warunkach obiektu. Z powyższych danych nie można 
wnioskować zobowiązań  prawnych. W przypadku ukazania się nowego wydania niniejszy druk traci ważność. Dalsze 
informacje uzyskają Państwo pod numerem 0800-63333782. 
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Sandweg 15 • 55543 Bad Kreuznach  

Telefon 06 71 / 8 70-0.  
Telefaks 06 71 / 8 70-397  

Technika stosowana 00800/ 63333782  
E-mail: anwendungstechnik@meffert.com 

www.duefa.de 
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