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- Paroprzepuszczalna,
- Wysoka hydrofobowość,
- Efekt perlenia,
- Wysoce odporna na warunki atmosferyczne,
- Bardzo dobra odporność na zabrudzenia,
 
WŁAŚCIWOŚCI
Renova SILIKONPERL jest silikatową, wodoodporną farbą o wysokiej hydrofobowości i jednocześnie doskonałej przepuszczalności 
pary wodnej, co umożliwia „oddychanie” powlekanym powierzchniom. Farba jest odporna na alkalia, doskonale kryjąca, wysoce 
odporna na działanie warunków atmosferycznych i chroniąca podłoże przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych, 
odporna na promieniowanie UV, wodorozcieńczalna.
Poprzez swoje oryginalne ułożenie powłoki podczas malowania i poprzez perlenie się kropli wody na powierzchni przez długi czas 
utrzymuje się czyste i suche elewacje. Farba SILIKATPERL zawiera formułę BIO STOP FORTE ograniczającą przyczyny powstawania
przyjaznego środowiska dla porostu grzybów, mchów i alg.
 
ZASTOSOWANIE
Farba RENOVA SILIKATPERL polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych ścian 
na zewnątrz budynków. Zalecana jest do malowania podłoży mineralnych nowych jak i pokrytych już powłokami z farb silikatowych
i matowych farb dyspersyjnych. Farbę można również stosować na nowych jak i poddawanych renowacji tynkach mineralnych czy 
tynkach na bazie żywic syntetycznych oraz do pokrywania systemów dociepleń pozostających w stanie nieuszkodzonym.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche i równe. Luźne i odspojone fragmenty podłoża np. głuche tynki, 
łuszczące się powłoki malarskie należy całkowicie usunąć. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo 
i grzybobójczy. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-
-wapienny i cementowy) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Nierówności, głębokie rysy i ubytki należy uzupełnić 
odpowiednią zaprawą zgodnie z kartą techniczną tego produktu.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby w zależności od chłonności podłoża można zagruntować je preparatem SKAŁA PG lub SKAŁA PW w zależności 
od charakteru malowanego podłoża. Okres sezonowania i utwardzania naniesionego na podłoże preparatu przed nanoszeniem farby 
wynosi ok. 6 godzin. Nowo naniesioną powłokę chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego 
wyschnięcia.

Przygotowanie produktu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym 
w celu wyrównania konsystencji. W uzasadnionych przypadkach farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (dodając do 
pierwszego malowania max. 10% objętościowych, do drugiego max. 5%). 
Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia , co skutkuje pojawianiem się przebarwień. Nie wolno mieszać 
farby z innymi materiałami. Nie dolewać gruntu.
UWAGA! W przypadku produktu barwionego po otwarciu opakowania należy sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.

Nanoszenie:
Farbę RENOVA SILIKATPERL nanosić w jednej lub dwóch warstwach na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. 
Rodzaj natrysku: Hydrodynamicznie; Rozmiar dyszy: 0,021; Kąt natrysku: 50°; Ciśnienie natrysku: 150-200 bar; Ilość wody do 
rozcieńczenia: do 10%. Minimalna graniczna temperatura pracy oraz schnięcia nałożonej powłoki + 5°C (zarówno dla otoczenia jak i 
podłoża).

Wysychanie:
Czas schnięcia w normalnych warunkach klimatycznych (tj. + 20° C; wilgotność względna ok. 65%) wynosi ok. 12 godzinach. 
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby. Nowo wykonaną powłokę malarską 
chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego związania.

RENOVA SILIKATPERL
najwyższej jakości farba kwarcowa z efektem perlania wody

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną 
w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wiązania farby powinna panować 
bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy zabezpieczyć (np. folią) wszystkie powierzchnie narażone 
na zachlapanie. Nie powinno się wykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i przy 
dużej wilgotności powietrza.
W celu zabezpieczenia całkowicie niezwiązanej powłoki malarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

ZUŻYCIE
ok. 0,2 l/m2 (dla jednej warstwy na równej powierzchni.)

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia spłukać czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji.
Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w dodatniej temperaturze, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

PRODUCENT
SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul Towarowa 23, 43-100 Tychy, Polska



- Paroprzepuszczalna,
- Wysoka hydrofobowość,
- Efekt perlenia,
- Wysoce odporna na warunki atmosferyczne,
- Bardzo dobra odporność na zabrudzenia,
 
WŁAŚCIWOŚCI
Renova SILIKONPERL jest silikatową, wodoodporną farbą o wysokiej hydrofobowości i jednocześnie doskonałej przepuszczalności 
pary wodnej, co umożliwia „oddychanie” powlekanym powierzchniom. Farba jest odporna na alkalia, doskonale kryjąca, wysoce 
odporna na działanie warunków atmosferycznych i chroniąca podłoże przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych, 
odporna na promieniowanie UV, wodorozcieńczalna.
Poprzez swoje oryginalne ułożenie powłoki podczas malowania i poprzez perlenie się kropli wody na powierzchni przez długi czas 
utrzymuje się czyste i suche elewacje. Farba SILIKATPERL zawiera formułę BIO STOP FORTE ograniczającą przyczyny powstawania
przyjaznego środowiska dla porostu grzybów, mchów i alg.
 
ZASTOSOWANIE
Farba RENOVA SILIKATPERL polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych ścian 
na zewnątrz budynków. Zalecana jest do malowania podłoży mineralnych nowych jak i pokrytych już powłokami z farb silikatowych
i matowych farb dyspersyjnych. Farbę można również stosować na nowych jak i poddawanych renowacji tynkach mineralnych czy 
tynkach na bazie żywic syntetycznych oraz do pokrywania systemów dociepleń pozostających w stanie nieuszkodzonym.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche i równe. Luźne i odspojone fragmenty podłoża np. głuche tynki, 
łuszczące się powłoki malarskie należy całkowicie usunąć. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo 
i grzybobójczy. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-
-wapienny i cementowy) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Nierówności, głębokie rysy i ubytki należy uzupełnić 
odpowiednią zaprawą zgodnie z kartą techniczną tego produktu.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby w zależności od chłonności podłoża można zagruntować je preparatem SKAŁA PG lub SKAŁA PW w zależności 
od charakteru malowanego podłoża. Okres sezonowania i utwardzania naniesionego na podłoże preparatu przed nanoszeniem farby 
wynosi ok. 6 godzin. Nowo naniesioną powłokę chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego 
wyschnięcia.

Przygotowanie produktu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym 
w celu wyrównania konsystencji. W uzasadnionych przypadkach farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (dodając do 
pierwszego malowania max. 10% objętościowych, do drugiego max. 5%). 
Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia , co skutkuje pojawianiem się przebarwień. Nie wolno mieszać 
farby z innymi materiałami. Nie dolewać gruntu.
UWAGA! W przypadku produktu barwionego po otwarciu opakowania należy sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.

Nanoszenie:
Farbę RENOVA SILIKATPERL nanosić w jednej lub dwóch warstwach na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. 
Rodzaj natrysku: Hydrodynamicznie; Rozmiar dyszy: 0,021; Kąt natrysku: 50°; Ciśnienie natrysku: 150-200 bar; Ilość wody do 
rozcieńczenia: do 10%. Minimalna graniczna temperatura pracy oraz schnięcia nałożonej powłoki + 5°C (zarówno dla otoczenia jak i 
podłoża).

Wysychanie:
Czas schnięcia w normalnych warunkach klimatycznych (tj. + 20° C; wilgotność względna ok. 65%) wynosi ok. 12 godzinach. 
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby. Nowo wykonaną powłokę malarską 
chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego związania.
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WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną 
w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wiązania farby powinna panować 
bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy zabezpieczyć (np. folią) wszystkie powierzchnie narażone 
na zachlapanie. Nie powinno się wykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i przy 
dużej wilgotności powietrza.
W celu zabezpieczenia całkowicie niezwiązanej powłoki malarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

ZUŻYCIE
ok. 0,2 l/m2 (dla jednej warstwy na równej powierzchni.)

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia spłukać czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji.
Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w dodatniej temperaturze, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

PRODUCENT
SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul Towarowa 23, 43-100 Tychy, Polska

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji 
technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.
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RENOVA SILIKATPERL najwyższej jakości farba kwarcowa
z efektem perlania wody


