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Sylitol-Bio-Innenfarbe
Capamix Sylitol-Bio-Innenfarbe
Wysokiej jakoœci, bezrozpuszczalnikowa farba do powierzchni
wewnêtrznych na bazie krzemianów. Odporna na zmywanie 
wg DIN 53 778.

Opis produktu

Przeznaczenie:
Farba przeznaczona do wykonywania
trwa³ych pow³ok wewn¹trz wszelkiego typu
pomieszczeñ: mieszkalnych, w szko³ach, 
w przedszkolach, budynkach u¿ytecznoœci
publicznej i przy renowacji wnêtrz zabyt-
kowych.
Szczególnie polecana do wykonywania
pow³ok na nie malowanych tynkach mineral-
nych z grupy za-praw wapiennych, cemen-
towo-wapiennych i cementowych, betonie,
murze licowym z ceg³y wapienno-piaskowej,
pow³okach z materia³u Capaquarz i tapetach
z flizu szklanego, tapetach typu „Rauhfaser”
i noœnych warstwach krzemianowych.
Po odpowiednim przygotowaniu do powle-
kania nadaj¹ siê równie¿ tapety z w³ókna
szklanego z systemu Capaver, tynki gipso-
we, p³yty gipsowe i gipsowo-kartonowe oraz
noœne warstwy z farb dysper-syjnych. 

W³asnoœci:
�� Odporna na zmywanie wg DIN 53 778.
�� Bezrozpuszczalnikowa, nie zawiera

œrodków konserwuj¹cych.
�� Wodorozcieñczalna, przyjazna dla

œrodowiska, o nik³ym zapachu.
�� Dobrze kryj¹ca.
�� £atwa w obróbce.
�� Wysokodyfuzyjna, sdH2O<0,1 m wg

DIN 52 615.
�� Pow³oki krzemianowe posiadaj¹ w³aœci-

woœci bakteriobójcze, zachowuj¹
w³aœciwoœci pod³o¿a zapewniaj¹c prze-
puszczalnoœæ pow³oki.

Spoiwo:
Szk³o wodne potasowe z dodatkiem stabi-
lizatorów organicznych wg DIN 18 363 ust.
2.4.1.

Po³ysk:
Matowy wg DIN 53 778.

Opakowania:
5 i 15 litrów.

Barwa:
Bia³a.
Mo¿liwe barwienie barwnikami Sylitol-
Volltonfarben. Przy samodzielnym barwieniu
ca³oœæ potrzebnego materia³u wymieszaæ ze
sob¹ w celu unikniêcia ró¿nic kolorysty-
cznych. 
Na specjalne zamówienie, przy zakupie min.
100 kg w jednym odcieniu mo¿liwa jest
dostawa materia³u zabarwionego fabrycznie.

Sk³adowanie:
Sk³adowaæ w ch³odnym miejscu, powy¿ej
temp. 0°C, wy³¹cznie w pojemnikach 
z tworzywa sztucznego. Farbê mo¿na prze-
chowywaæ ok. 12 miesiêcy.

Uwaga:
Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla
dzieci. Chroniæ oczy i skórê przed
spryskaniem. W przypadku kontaktu 
z oczami lub skór¹ natychmiast przemyæ
obficie wod¹. Przy natryskiwaniu nie wdy-
chaæ oparów. Zapobiegaæ przedostaniu siê
farby do zbiorników wodnych.

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

Kod produktu dla farb i lakierów:
M-SK01

Atesty:
Pañstwowy Zak³ad Higieny: 
ocena higieniczna nr B-1006/94, 
Certyfikat DIN EN ISO 9001.

Materia³y uzupe³niaj¹ce:
Sylitol-Volltonfarben
Barwniki do samodzielnego barwienia farby
Sylitol-Bio-Innenfarbe. (Kod produktu dla
farb i lakierów: M-SK01)
Caparol-Haftgrund
Bia³a farba gruntuj¹ca o bardzo dobrej przy-
czepnoœci do pod³o¿a stosowana jako
podk³ad pod pow³oki z farby Sylitol-Bio-
Innenfarbe. (Kod produktu dla farb i lakie-
rów: M-GP01)
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Budowa pow³ok:
Obfita, równomierna warstwa wykonana
farb¹ Sylitol-Bio-Innenfarbe w stanie nie roz-
cieñczonym lub rozcieñczon¹ maks. 5%
wody.
Silnie kontrastowe pod³o¿a nale¿y uprzed-
nio zagruntowaæ farb¹ rozcieñczon¹ maks.
5% wody.
Silnie lub nierównomiernie ch³on¹ce
pod³o¿a gruntowaæ materia³em Caparol-
Haftgrund.

Sposób nak³adania:
Malowaæ pêdzlem, wa³kiem lub natryskiwaæ
urz¹dzeniami typu airless.

Natrysk typu airless:
k¹t natrysku : 50°
dysza : 0,026"
ciœnienie : 150-180 bar
Narzêdzia po u¿yciu przemyæ wod¹.

Zu¿ycie:
Ok. 150 ml/m2 przy jednokrotnym malowa-
niu na g³adkich powierzchniach. Na pod³o-
¿ach szorstkich zu¿ycie jest odpowiednio
wiêksze.
Dok³adne zu¿ycie nale¿y ustaliæ na pod-
stawie malowania próbnego.

Minimalna temperatura obróbki:
+8°C dla otoczenia i pod³o¿a.

Czas schniêcia:
W temp. +20°C i wzglêdnej wilgotnoœci
powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo
sucha i nadaj¹ca siê do powtórnego malo-
wania po 4 - 6 godz. Pow³oka jest ca³kowicie
sucha i w pe³ni wytrzyma³a po ok. 3 dniach.
W ni¿szych temperaturach i przy wy¿szej
wilgotnoœci powietrza czasy te ulegaj¹
wyd³u¿eniu.

Uwaga:
Aby zachowaæ specyficzne w³asnoœci pro-
duktu nie nale¿y go mieszaæ z innymi mate-
ria³ami.
W celu unikniêcia ró¿nic kolorystycznych na
z³¹czach pasm roboczych, wiêksze
powierzchnie nale¿y malowaæ w jednym
cyklu metod¹ „mokrym w mokre”.
Nie stosowaæ farby na powierzchnie z wy-
kwitami solnymi, powierzchnie z tworzyw
sztucznych oraz na drewno.

Zabezpieczenie otoczenia:
Starannie zabezpieczyæ otoczenie malo-
wanej powierzchni, zw³aszcza szk³o,
ceramikê, powierzchnie lakierowane, klin-
kier, kamieñ naturalny, metal i drewno natu-
ralne oraz lazurowane. Miejsca spryskane
farb¹ natychmiast zmywaæ wod¹.

Odpowiednie pod³o¿a i ich przygotowanie

Pod³o¿e musi byæ suche, czyste oraz
pozbawione substancji zmniejszaj¹cych
przyczepnoœæ.
Postêpowaæ wg VOB, czêœæ c, DIN 18 363,
ust. 3.

Pod³o¿a mineralne z b³yszcz¹c¹ warstw¹
martwicy, pod³o¿a o osypuj¹cej i œciera-
j¹cej siê powierzchni:
Warstwê wierzchni¹ usun¹æ mechanicznie
lub przez fluatowanie, zmyæ wod¹.
Tynki wapienne, wapienno-cementowe 
i cementowe oraz stare tynki wapienne:
Nowe tynki pozostawiæ do wyschniêcia
przez 2-4 tygodni.
Miejsca uzupe³niania tynku po ca³kowitym
wyschniêciu fluatowaæ, a nastêpnie zmyæ
wod¹.

Gotowe tynki gipsowe:
Zwarte tynki gruntowaæ materia³em Caparol-
Haftgrund.
Miêkkie tynki gipsowe wzmocniæ materia³em
Caparol-Tiefgrund TB, wykonaæ warstwê
poœredni¹
materia³em Caparol-Haftgrund. Tynki 
z b³yszcz¹c¹ warstw¹ martwicy gipsowej
przeszlifowaæ i oczy-œciæ z py³u.
Gruntowanie wykonaæ materia³em Caparol-
Tiefgrund TB. Po ca³kowitym wyschniêciu
wy-konaæ warstwê poœredni¹ poprawiaj¹c¹
przyczepnoœæ materia³em Caparol-
Haftgrund.

P³yty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifowaæ nadmiar szpachlówki.
Zagruntowaæ materia³em Caparol-
Haftgrund.
Miêkkie miejsca szpachlowane gipsem
wzmocniæ materia³em Caparol-Tiefgrund TB.
Gruntowanie wykonaæ preparatem Caparol-
Haftgrund.
P³yty zawieraj¹ce sk³adniki przebarwiaj¹ce,
rozpuszczalne w wodzie gruntowaæ mate-
ria³em Caparol Filtergrund fein, a nastêpnie
wykonaæ warstwê poœredni¹ z materia³u
Caparol-Haftgrund.

Œcianki z elementów gipsowych:
Gruntowaæ materia³em Caparol-Haftgrund.

Beton:
Usun¹æ ewentualne pozosta³oœci substancji
zmniejszaj¹cych przyczepnoœæ oraz substa-
ncji osypuj¹-cych siê i piaszcz¹cych.
Gruntowaæ materia³em sczepnym Caparol-
Haftgrund.

Mur licowy z ceg³y wapienno-piaskowej:
Wykwity solne zeszczotkowaæ na sucho.

Mur licowy z ceg³y ceramicznej:
Gruntowaæ materia³em sczepnym Caparol-
Haftgrund.

Noœne pow³oki wapienne, cementowe lub
krzemianowe:
Na powierzchniach silnie ch³on¹cych
wykonaæ warstwê gruntuj¹c¹ preparatem
Sylitol-Konzentrat rozcieñczonym wod¹ 
w stosunku 2:1.

Noœne, matowe pow³oki z farb dysper-
syjnych i tynków z ¿ywic syntetycznych:
Gruntowaæ materia³em Caparol-Haftgrund.

Pow³oki nienoœne:
Nienoœne pow³oki z lakierów, farb dysper-
syjnych i tynków z ¿ywic syntetycznych
nale¿y ca³kowicie usun¹æ.
Gruntowaæ preparatem Caparol-Haftgrund.
S³abe pow³oki z farb mineralnych usun¹æ
mechanicznie. Wykonaæ gruntowanie mate-
ria³em Sylitol-Konzentrat rozcieñczonym
wod¹ w stosunku 2:1

Farby klejowe:
Zmyæ do pod³o¿a. Wykonaæ warstwê grun-
tuj¹c¹ z materia³u Caparol-Tiefgrund TB 
i warstwê poœred-ni¹ materia³em Caparol-
Haftgrund.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser”:
Malowaæ bez wczeœniejszej obróbki. Na
tapetach wyt³aczanych, o nierównomiernej
powierzchni wykonaæ malowanie próbne.

Tapety z w³ókna szklanego z systemu
Capaver:
Gruntowaæ materia³em Caparol-Haftgrund.

Tapety nie przylegaj¹ce do pod³o¿a:
Ca³kowicie usun¹æ, zmyæ resztki kleju 
i papieru. Powierzchniê zagruntowaæ œrod-
kiem Caparol-Tiefgrund TB. Wykonaæ warst-
wê poœredni¹ z materia³u Caparol-
Haftgrund.

Powierzchnie pokryte pleœni¹:
Nalot z pleœni usun¹æ przez zeszc-
zotkowanie, zeskrobanie lub zdrapanie.
Powierzchnie przemyæ preparatem Capatox
i pozostawiæ do ca³kowitego wyschniêcia.

Niewielkie ubytki:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupe³niæ
ubytki szpachlówk¹ Caparol-Akkordspachtel
lub Caparol-Füllspachtel P zgodnie 
z instrukcj¹ obróbki, nastêpnie pomalowaæ
materia³em poprawiaj¹cym przy-czepnoœæ
Caparol-Haftgrund. Miejsca szpachlowane
gipsem gruntowaæ materia³em Caparol-
Tiefgrund TB.

W niniejszej karcie niemo¿liwe jest opisanie
wszystkich wystêpuj¹cych w praktyce
rodzajów pod³o¿y oraz sposobów ich przy-
gotowania. W przypadku obróbki pod³o¿y,
które nie zosta³y opisane w powy¿szej karcie
informacyjnej, konieczne jest skontakto-
wanie siê z naszym serwisem technicznym.
Chêtnie udzielimy Pañstwu szczegó³owych
informacji zwi¹zanych z konkretnym obiek-
tem.

Wykonawstwo

Konsultacje techniczne
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