
Karta informacyjna nr 145

AmphiSilan · Capamix AmphiSilan
Wodorozcieñczalne, matowe farby elewacyjne na bazie ¿ywicy silikonowej.
Hydrofobowe, bardzo dobrze przepuszczalne dla pary wodnej, wartoœæ sdH2O < 0,05m.

Opis produktu

Przeznaczenie:
Do wykonywania hydrofobowych, prze-
puszczalnych dla pary wodnej pow³ok
elewacyjnych na tynkach i pod³o¿ach
mineralnych oraz do renowacji fasad na
dobrze przylegaj¹cych pow³okach krze-
mianowych i matowych farbach dysper-
syjnych, tynkach z ¿ywic syntetycznych
i systemach dociepleñ. 
AmphiSilan ³¹czy w sobie najlepsze cechy
farb dyspersyjnych i klasycznych farb
krzemianowych. 
AmphiSilan posiada mineraln¹ strukturê
podstawow¹, nie tworzy b³ony, jest dosko-
nale przepuszczalny dla pary wodnej
i dwutlenku wêgla. Tworzy szlachetn¹,
matow¹ powierzchniê o charakterze po-
dobnym do farb wapiennych. Te i powy¿-
sze w³aœciwoœci predestynuj¹ AmphiSilan
równie¿ do zastosowania w obiektach
zabytkowych oraz na tynkach wapien-
nych.

Barwa:
Bia³a.
AmphiSilan mo¿na barwiæ samodzielnie
w 228 odcieniach karty kolorystycznej
AmphiSilan przy u¿yciu barwników
AmphiSilan-Volltonfarbe. 
Ca³oœæ samodzielnie zabarwionego mate-
ria³u nale¿y zmieszaæ ze sob¹ w celu
unikniêcia ró¿nic kolorystycznych.
Przy zakupie min. 100 litrów w jednym
odcieniu na specjalne zamówienie,
mo¿liwa jest dostawa materia³u zabar-
wionego fabrycznie.
Capamix AmphiSilan nadaje siê do bar-
wienia maszynowego w systemie Capa-
mix w odcieniach z kolekcji kolorystycz-
nych Alpinacolor, AmphiSilan/Sylitol,
Panorama, Stadtbild 200 i w wielu innych
kolekcjach powszechnie stosowanych.

Spoiwo:
Emulsja ¿ywicy silikonowej.

Stopieñ po³ysku:
Matowy wg DIN 53 778.

W³asnoœci:
■■ Wodorozcieñczalna, przyjazna dla

œrodowiska, o s³abym zapachu.
■■ Odporna na warunki atmosferyczne

wg VOB. 
■■ Hydrofobowa, nie tworzy b³ony,

mikroporowata.
■■ Wysoko przepuszczalna dla pary

wodnej, sd<0,05m.
■■ Wysokoodporna na dzia³anie zasad,

nie zmydlaj¹ca siê.
■■ Wysoko przepuszczalna dla CO2.
■■ Dobrze kryj¹ca.
■■ Odporna na agresywne zanieczysz-

czenia zawarte w atmosferze.
■■ Nie stanowi pod³o¿a dla wegetacji

grzybów, glonów lub mchów.
■■ O niskich naprê¿eniach wewnê-

trznych, nie wykazuj¹ca w³aœciwoœci
termoplastycznych.

■■ £atwa w obróbce.

Sk³adowanie:
Sk³adowaæ w ch³odnym miejscu powy¿ej
temp. 00. Okres przechowywania - 12
miesiêcy.

Uwaga:
Chroniæ przed dzieæmi. W przypadku kon-
taktu z oczami lub skór¹ natychmiast
przemyæ wod¹. Przy natryskiwaniu nie
wdychaæ oparów. Zapobiegaæ przedosta-
niu siê farby do zbiorników wodnych.
Os³aniaæ powierzchnie nie przeznaczone
do malowania. Natychmiast usuwaæ kro-
ple farby z lakieru, szk³a, ceramiki, metalu,
kamienia. 

Utylizacja:
Ca³kowicie opró¿nione pojemniki nadaj¹
siê do utylizacji. Resztki materia³u po
wyschniêciu traktowaæ jako odpady
budowlane lub domowe.

Kod produktu dla farb i lakierów:
M-SF01

Atesty:
Certyfikat DIN EN ISO 9001.
Pañstwowy Zak³ad Higieny: Ocena
Higieniczna nr B-1005/94,  B-1006/94.
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Opakowania:
AmphiSilan: 12.5 l.
Capamix AmphiSilan: 1.25, 5 oraz 10 l.



AmphiSilan-Compact
Wodorozcieñczalna farba o charakterze wype³-
niaj¹cym na bazie ¿ywicy silikonowej do
optycznej egalizacji nierównomiernie zatartych
tynków mineralnych oraz do strukturalnego
wyrównywania powierzchni w miejscach na-
praw lub uzupe³nieñ tynków. Stosowana do
zaszlamowania drobnych rys na powierzchni
tynków. 
AmphiSilan – Compact jest odporna na warun-
ki atmosferyczne, hydrofobowa, wysoce prze-
puszczalna dla pary wodnej i CO2.

AmphiSilan-W
Wodorozcieñczalna, matowa farba silikonowa
do fasad. Zawiera dodatek œrodków grzbobój-
czych i glonobójczych.
Do wykonywania pow³ok malarskich na tyn-
kach i pod³o¿ach mineralnych, a tak¿e do
odnawiania noœnych pow³ok krzemianowych,
matowych pow³ok dyspersyjnych, do malo-
wania tynków z ¿ywic syntetycznych i nie
uszkodzonych systemów dociepleñ w przypad-
kach wystêpowania lub zagro¿enia pojawie-
niem siê glonów, grzybów lub mchów. 
Farba ma w³asnoœci hydrofobowe i jest wysoce
przepuszczalna dla pary wodnej, sdH2O<0,05m.

AmphiSilan-Volltonfarben
Wodorozcieñczalne, przyjazne dla œrodowiska
i œwiat³otrwa³e barwniki na bazie ¿ywicy sili-
konowej do barwienia farb fasadowych i wype³-
niaj¹cych z grupy Amphi-Silan oraz do wyma-
lowañ w intensywnych, pe³nych kolorach. 
W przypadku malowania czystymi barwnikami
AmphiSilan-Volltonfarben, przy obróbce i przy-
gotowaniu pod-³o¿a oraz przy wykonywaniu
pow³ok obowi¹zuj¹ wytyczne zawarte w niniej-
szej karcie informacyjnej.
Barwy: ¿ó³ta, umbra, b³êkit kobaltowy, czarna,
zielona, minia ¿elazowa, ochra, pomarañczowa
oksydowana i br¹zowa oksydowana.

AmphiSilan-Grundierfarbe
Wodorozcieñczalna, przyjazna dla œrodowiska
specjalna farba gruntuj¹ca. AmphiSilan-
Grundierfarbe poprawia przyczepnoœæ na
zwartych, g³adkich pod³o¿ach i wzmacnia zwie-
trza³e tynki z ¿ywic syntetycznych przed malo-
waniem farb¹ fasadow¹ AmphiSilan lub
AmphiSilan-Compact.

AmphiSilan-Tiefgrund LF
Bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla œrodowi-
ska, specjalny œrodek gruntuj¹cy o s³abym
zapachu, wykazuj¹cy dzia³anie hydrofo-
bizuj¹ce.
Do gruntowania pod³o¿y celem ich wzmoc-
nienia i egalizacji, do wzmocnienia porowa-
tych, ch³on¹cych, lekko osypuj¹cych siê
tynków, jak równie¿ do gruntowania murów
licowych z ceg³y wapienno-piaskowej.

Kod produktu dla farb i lakierów: M-GF01
Opakowania: 10 l.

AmphiSilan-Grundfestiger
Specjalny, g³êboko penetruj¹cy œrodek gruntu-
j¹cy na bazie rozpuszczalników. Stosowany do
gruntowania pod³o¿y mineralnych i starych
pow³ok krzemianowych, o dzia³aniu wg³êbnie
wzmacniaj¹cym na osypuj¹cych lub wyciera-
j¹cych siê i silnie ch³on¹cych powierzchniach. 
Nie nadaje siê do malowania tynków w syste-
mach dociepleñ œcian zewnêtrznych na styro-
pianie i tynkach zawieraj¹cych styropian.

Kod produktu dla farb i lakierów: M-GF05
Opakowania: 10 l.

Kod produktu dla farb i lakierów: M-SF01
Opakowania: 15 kg

Kod produktu dla farb i lakierów: M-SF01
Opakowania: 12,5 l.

Kod produktu dla farb i lakierów: M-SF01
Opakowania: 750 ml, 5 l.

Kod produktu dla farb i lakierów: M-GP01
Opakowania: 12.5 l.



Budowa pow³ok:
Warstwê gruntuj¹c¹ lub poœredni¹ wykonaæ
farb¹ AmphiSilan /Capamix AmphiSilan/
AmphiSilan-W rozcieñczon¹ maks. 10% wody. 
Materia³ na warstwê poœredni¹ i wierzchni¹ na
pod³o¿ach szorstkich nale¿y bardziej rozcieñ-
czyæ i dobrze rozprowadziæ, w zale¿noœci od
struktury i ch³onnoœci pod³o¿a. Stopieñ roz-
cieñczenia okreœliæ na podstawie próby. 
Warstwê poœredni¹ do egalizacji nierówno-
miernej struktury tynków i zaszlamowania drob-
nych rys w pod³o¿u mo¿na wykonaæ farb¹
AmphiSilan-Compact o maks. rozcieñczeniu
5-10% wody. 
Warstwa wierzchnia - AmphiSilan /Capamix
AmphiSilan/ AmphiSilan-W o maks. rozcieñ-
czeniu 5-10% wody. 
Miêdzy nak³adaniem kolejnych warstw nale¿y
zachowaæ przynajmniej 12 godzinne przerwy
na wyschniêcie.

Sposób nak³adania:
Malowaæ pêdzlem, wa³kiem lub urz¹dzeniami
natryskowymi typu airless. AmphiSilan-W
mo¿na nak³adaæ wy³¹cznie pêdzlem lub
wa³kiem.

Natrysk:
k¹t natrysku : 50°
dysza : 0,021-0,026"
ciœnienie : 150-180 bar
Narzêdzia umyæ wod¹, a w przypadku u¿ycia
AmphiSilan-Grundfestiger denaturatem lub roz-
cieñczalnikiem nitro.

Zu¿ycie:
Wartoœci zu¿ycia podane s¹ przy jednokrotnym
malowaniu na g³adkich pod³o¿ach. Na po-
wierzchniach szorstkich zu¿ycie jest odpowied-
nio wiêksze.
Dok³adne zu¿ycie ustaliæ na podstawie próby.
AmphiSilan: ok. 150-200 ml/m2

Capamix AmphiSilan: ok. 230-300 g/m2

AmphiSilan-Compact: ok. 350-400 g/m2

AmphiSilan-Tiefgrund LF:
ok. 150-200 ml/m2 w zale¿noœci od rodzaju
i ch³onnoœci pod³o¿a.
AmphiSilan-Grundierfarbe:
ok. 150-200 ml/m2 w zale¿noœci od charakteru i
ch³onnoœci pod³o¿a.
AmphiSilan-Grundfestiger
ok. 150-200 ml/m2 i wiêcej w zale¿noœci od
charakteru i ch³onnoœci pod³o¿a.

Minimalna temperatura obróbki:
+5°C dla otoczenia i pod³o¿a.

Czas schniêcia:
W temp. +20°C i wzglêdnej wilgotnoœci po-
wietrza 65% warstwa jest powierzchniowo
sucha po 2-3 godz., po 12 godz. nadaje siê do
powtórnego malowania. Pow³oka jest ca³ko-
wicie sucha po 2-3 dniach. W ni¿szych temper-
aturach i przy wy¿szej wilgotnoœci powietrza
czasy te ulegaj¹ wyd³u¿eniu.

Uwaga:
W celu unikniêcia ró¿nic kolorystycznych na
z³¹czach pasm roboczych, wiêksze powierzch-
nie nale¿y malowaæ w jednym cyklu i ³¹czyæ
pasma na mokro.
Nie stosowaæ na powierzchniach poziomych
nara¿onych na d³ugotrwa³e dzia³anie wody.

Tolerancja na inne materia³y: 
Materia³ów AmphiSilan nie mo¿na mieszaæ
z innymi materia³ami malarskimi, a w szczegól-
noœci z farbami pigmentowymi na bazie dys-
persji lub krzemianów oraz z koncentratami
barwi¹cymi.
Produktów AmphiSilan-Tiefgrund LF, Amphi-
Silan-Grundierfarbe oraz AmphiSilan-Grund-
festiger nie wolno mieszaæ ze sob¹ oraz z inny-
mi materia³ami z grupy AmphiSilan.

Odpowiednie pod³o¿a i ich przygotowanie

Pod³o¿e musi byæ suche, czyste oraz
pozbawione substancji zmniejszaj¹cych
przyczepnoœæ.

Tynki wapienne, wapienno-cementowe i ce-
mentowe:
Nowe tynki powinny byæ zwi¹zane i suche.
Nale¿y usun¹æ warstwy pyl¹ce lub œcieraj¹ce
siê oraz mleczko cementowe. 
Stare tynki nale¿y oczyœciæ mechanicznie lub
zmyæ strumieniem wody pod ciœnieniem. 
Zagruntowaæ œrodkiem AmphiSilan-Tiefgrund LF. 
Pod³o¿a pyl¹ce lub osypuj¹ce siê, wzglêdnie
bardzo zniszczone zagruntowaæ materia³em
AmphiSilan-Grundfestiger, w razie potrzeby
malowaæ dwukrotnie, drug¹ warstwê nanosiæ
na mokr¹ warstwê pierwsz¹.

Stare pow³oki i tynki krzemianowe:
Mocne pow³oki oczyœciæ mechanicznie lub
zmyæ strumieniem wody pod ciœnieniem. 
S³abe i zwietrza³e pow³oki usun¹æ przez zeskro-
banie, zdrapanie lub zeszlifowanie. Zagrun-
towaæ œrodkiem AmphiSilan-Grundfestiger.

Noœne pow³oki z ¿ywic syntetycznych i nie
uszkodzone systemy dociepleñ œcian zew-
nêtrznych:
Stare tynki oczyœciæ stosuj¹c odpowiedni¹
metodê. W przy-padku czyszczenia na mokro
pod³o¿e dobrze osuszyæ przed dalsz¹ obróbk¹.
Wykonaæ podk³ad z materia³u AmphiSilan-
Grundierfarbe. 
Nowe tynki malowaæ bez obróbki wstêpnej.

Noœne pow³oki z farb dyspersyjnych:
Powierzchnie po³yskuj¹ce przeszlifowaæ. Stare
zabrudzone i kreduj¹ce pow³oki oczyœciæ stru-
mieniem wody pod ciœnieniem. Gruntowaæ
materia³em AmphiSilan-Grundierfarbe.

Nienoœne pow³oki z lakierów, farb dysper-
syjnych lub tynków z ¿ywic syntetycznych:
Ca³kowicie usun¹æ stosuj¹c odpowiedni¹
metodê, np. w sposób mechaniczny lub przez
wy³ugowanie, a nastêpnie oczyszczenie stru-
mieniem gor¹cej wody pod ciœnieniem. 
Gruntowaæ materia³em AmphiSilan-Grundier-
farbe. Powierzchnie pyl¹ce, osypuj¹ce siê
i mocno ch³on¹ce zagruntowaæ œrodkiem
Amphi-Silan-Grundfestiger. Warstwê poœredni¹
wykonaæ farb¹ AmphiSilan-Compact.

Mur licowy z ceg³y ceramicznej:
Do malowania nadaj¹ siê tylko mrozoodporne
ceg³y licowe lub klinkierowe bez zanieczysz-
czeñ. Mur nie mo¿e mieæ spêkanych spoin
i wykazywaæ wykwitów solnych. 
Gruntowaæ œrodkiem AmphiSilan-Grund-
festiger. 
Jeœli po wykonaniu podk³adu farb¹ AmphiSilan
lub AmphiSilan-Compact pojawiaj¹ siê br¹-
zowe przebarwienia, warstwê wierzchni¹
nale¿y wykonaæ rozpuszczalnikow¹ farb¹
Duparol.

Mur licowy z ceg³y wapienno-piaskowej:
Do malowania nadaj¹ siê tylko ceg³y mrozood-
porne bez zanieczyszczeñ i inklinacji jak piasek
i glina, mog¹cych powodowaæ przebarwienia.
Spoiny nie mog¹ byæ spêkane. Powierzchnie
brudz¹ce przy pocieraniu nale¿y oczyœciæ.
Wykwity solne nale¿y usun¹æ szczotk¹ na
sucho. 
Zagruntowaæ œrodkiem AmphiSilan-Tiefgrund
LF. Warstwê podk³adow¹ wykonaæ farb¹
AmphiSilan-Compact.

Powierzchnie pokryte pleœni¹, glonami lub
mchem:
Nalot z pleœni, mchów lub glonów usun¹æ
mechanicznie lub strumieniem wody pod
ciœnieniem. Ca³e roœliny lub ich czêœci usun¹æ
mechanicznie, wzglêdnie wypaliæ. Powierzch-
nie nale¿y przemyæ preparatem Capatox
i dobrze osuszyæ. Gruntowanie w zale¿noœci od
danego pod³o¿a œrodkami AmphiSilan-Tief-
grund LF, AmphiSilan-Grundierfarbe lub
AmphiSilan-Grundfestiger.
Pow³okê poœredni¹ i wierzchni¹ wykonaæ œrod-
kiem AmphiSilan-W.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Wystêpuj¹c¹ na powierzchni sól usun¹æ przez
zeszczotkowanie na sucho. Zagruntowaæ œrod-
kiem AmphiSilan-Grundfestiger. 
W przypadku powlekania powierzchni z wyk-
witami solnymi nie ma gwarancji trwa³ego
przylegania warstwy i likwidacji wykwitów sol-
nych. 
Wiêksze prace naprawcze wykonaæ przy
u¿yciu systemu tynków renowacyjnych
Capatect-Sanierputz-System.

Ubytki:
Ma³e ubytki naprawiæ szpachlówk¹ Caparol-
Fassaden-Feinspachtel.
Wiêksze ubytki do 20 mm zaleca siê reperowaæ
mineraln¹ szpachlówk¹ Capalith-Fassaden-
spachtel P. Miejsca szpachlowane nale¿y
zagruntowaæ. Dodatkowe informacje znajduj¹
siê w kartach informacyjnych nr 710 i nr 720.

W niniejszej broszurze brak miejsca na opisa-
nie wszystkich wystêpuj¹cych w praktyce
rodzajów pod³o¿y oraz sposobów ich przygo-
towania pod pow³oki malarskie. W przypadku
obróbki pod³o¿y, które nie zosta³y opisane
w powy¿szej karcie informacyjnej, konieczne
jest skontaktowanie siê z naszym serwisem
technicznym. Chêtnie udzielimy Pañstwu
szczegó³owych informacji zwi¹zanych z kon-
kretnym obiektem. 

Wykonawstwo

Konsultacje techniczne



Powy¿sza opinia rzeczoznawców potwierdza wysok¹ przepuszczalnoœæ pow³ok AmphiSilan dla pary wodnej.

Na zdjêciu przedstawiono mikroporowatoœæ pow³oki wykonanej materia³em AmphiSilan w 1000-krotnym powiêkszeniu.
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