
Przeznaczenie
Wygląd

Aspekt suchy
Sucha substancja

Gęstość
Zawartość VOC

Schnięcie

(20oC, 65% HR
Średnia wydajność

Klasyfikacja

Barwienie

Opakowania

Suchy: 30 minut

PRZEZNACZENIE

PODŁOŻE

Farba wodoodporna, elewacyjna, wzmocniona 
siloxanem, przeznaczona do ochrony i dekoracji 
różnego rodzaju powierzchni w przypadku 
konstrukcji / budynków nowych jak i starych.        
Specyficzna receptura ERMOCRYL SILOXANE  
odpowiada dwóm wymogom technicznym: jest 
pokryciem elewacyjnym, które chroni ścianę przed 
deszczami, a jednocześnie umożliwia jej 
oddychanie dzięki dużej mikroporowatości

* Wszystkie rodzaje podłoży budowlanych, 
odpowiednio przygotowanych 

* Naturalna ochrona wodoodporna przed 
(deszczami)

4 do 5 m2/kg na warstwę, na podłożu gładkim, 

XP T34-722: Klasa D2

Farba pół - gęsta

64 ± 2%

 15 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/c): 40 g/l

* Ponowne krycie tego samego dnia, co nie powoduje 
znacznych przestojów w pracach
* Produkt w roztworze wodnym: komfort i bezpieczeństwo 
użycia, łatwe czyszczenie narzędzi, przyjazny dla 
środowiska, ekologiczny 

* Wygląd matowy, mineralny realizowany w 
szerokiej gamie kolorystycznej

Matowy mineralny (BS 60°< 2)

* Nie podatna na rozwój mikroorganizmów w 
normalnym środowisku

* Stare farby przylegające w dobrym stanie

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Farba elewacyjna o charakterze mineralnym, uszlachetniona, siloxanowa w 
roztworze wodnym. Klasa D2. Wygląd mineralny matowy  

/ hydrofobia/.                                                                                
Głęboki aspekt mineralno - matowy połączony z możliwością 
samozmywania, dużą wytrzymałością kolorów na 
promieniowanie UV podkreśla estetykę elewacji i na długo 
wzmacnia kolory.                                                                                                 
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ERMOCRYL SILOXANE

1,53  ± 0,05

EN 1062-1: E3 V1 W2 AD

20 kg 

Ponowne nakładanie: po 2 godzinach

* Łatwość nakładania, wysoka siła krycia

* Powłoka mikroporowata umożliwiająca elewacjom 
oddychanie /siloxan/

Farba matowa mikroporowata do elewacji, jasność mineralna

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

System ZOLPACHROM 3 (biały / baza PA i wszystkie bazy

NF T36-005: Rodzina I klasa 7b 2/10c



NIP PL872210886
REGON 691564444

* W suchą pogodę, chroniąc przed silnym wiatrem oraz  
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

* Podłoża zdrowe, spójne / nie łuszczące się, malowane 
(farbami innymi lub mineralne)
2 warstwy ERMOCRYL SILOXANE bezpośrednio

Rozcieńczanie: produkt gotowy do użycia. Do 5% wody, dla  
pierwszej warstwy lub przy nakładaniu mechanicznym

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU
ZASTOSOWANIE
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* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym 
opakowaniu

Zapoznać się z :
* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na 
opakowaniu

Mycie narzędzi: wodą, bezpośrednio po użyciu

Przygotowanie powierzchni

ERMOCRYL SILOXANE

PRZECHOWYWANIE

                         Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS                                                
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000  

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.

33-100Tarnów, ul.Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21
www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Podłoża kondensujące, podciągające wilgoć, 
budynki i elewacje zabytkowe: wyrównanie 
ubytków, szpachlowanie powierzchni gama 

* Podłoża porowate i / lub częściowo łuszczące się (pokryte 
lub nie ), farby mineralne, pylące: 1 warstwa ERMOCRYL 
SILOXANE na podłożu zagruntowanym podkładem 
SILEXTRA PRIMAIRE LISSE w kolorze identycznym jak 
wykończenie, wodoodpornym, w fazie rozpuszczalnikowej 
(ok. 250 g/m2). Nakładanie odcień na  odcień lub w barwach 
zbliżonych.

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania 
dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami 
powyżej 35ºC. * kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: 

www.zolpan.fr

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE 
PLUS 
Wygładzenie, przygotowanie powierzchni 

* Impregnacja betonu komórkowego: ZOLPALITH

Narzędzia: wałek fasadowy, pędzel, pistolet

Warunki nakładania: 
* W temperaturze otoczenia i podłoża powyżej 5°C 
(ostrożnie jeśli T>30°C)

Przy nakładaniu, podłoża powinny być suche, 
zdrowe, jednolite i czyste. 
* Podłoża nowe: zacieranie tynku, szczotkowanie i 
staranne usunięcie kurzu i pyłu. Mycie pod 
wysokim ciśnieniem, jeśli szczotkowanie okaże się 
niewystarczające, suszenie. 

* Stare podłoża pokryte starymi farbami lub nie: 

Usunięcie partii niespójnych poprzez 
szczotkowanie, szlifowanie, zeskrobywanie, mycie 
pod wysokim ciśnieniem. Pełne wytrawienie jeśli to 
konieczne. 

* Ochrona widocznych części metalowych: podkład 
PRIMAIRE PAH

produktów MALTENZZO PREPARATION tynk, drobna biała 
zaprawa szpachlowa MALTENZZO FIN
Nakładanie produktu


