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Najprostszym rozwiązaniem mającym na celu poprawę parametrów cieplno-wilgotnościowych ścian zewnętrznych, a co za
tym idzie poprawę warunków bytowych w lokalach wewnętrznych jest ocieplenie ścian metodą lekką – mokrą. Systemy ociepleń znajdujące się w ofercie firmy BASF Sp. z o.o. cechują się:
 łatwością

w montażu,

 niewielką

wagą niezagrażającą konstrukcji budynku,

 trwałością

eksploatacyjną – posiadają bardzo dobre parametry techniczne (wysoka odporność na uderzenia i znisz-

czenia mechaniczne), zabezpieczenia biocydowe, małe nasiąkliwości warstw wykończeniowych oraz zamkniętą strukturę pozwalające zabezpieczyć powierzchnię przed skażeniem biologicznym oraz przed zabrudzeniami, poprzez efekt
samooczyszczania,
 spełnieniem
 wysoką

wymagań przepisów przeciwpożarowych,

estetyką – poprawiają wygląd ocieplanych budynków,

 ekonomicznością

rozwiązań – pozwalają zaoszczędzić nawet 30% na kosztach ogrzewania,

 proekologicznymi

rozwiązaniami – są produkowane w oparciu o ekologiczne surowce i opakowania.

Systemy ETICS oferowane przez firmę BASF Sp. z o.o. składają się z następujących składników:
 zaprawy
 płyt

klejącej służącej do mocowania płyt izolacji termicznych,

izolacji termicznych (styropianowych lub z wełny mineralnej),

 łączników
 warstwy

mechanicznych,

zbrojnej składającej się z zaprawy klejowej służącej do zatopienia w niej siatki z włókna szklanego,

 preparatu

gruntującego,

 cienkowarstwowej
 opcjonalnie

wyprawy tynkarskiej,

farb elewacyjnych.

Niniejsza broszura jest przewodnikiem po tynkach i farbach stanowiących warstwę wykończeniową systemu.
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Wyprawy tynkarskie
Zadaniem tynków w systemach ociepleń jest:
 ochrona

systemu przed wpływem warunków atmosferycznych,

 współdziałanie
 ochrona

z warstwą zbrojną w celu zwiększenia odporności na uszkodzenia mechaniczne,

przed mikroorganizmami,

 zapewnienie

wizualnego efektu.

Ze względu na spoiwo tynki dzielimy na:
a) Tynki mineralne wykonywane są z suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego lub hydraulicznego, kruszywa mineralnego i pigmentu. Często ich skład wzbogacany jest poprzez dodanie polimerów i wtedy mówimy
o tynkach mineralno – polimerowych. Dodatki polimerów powodują zwiększenie elastyczności tynku mineralnego oraz jego
doszczelnienie. Poprawę tych parametrów powodują również często dodawane do składu mikrowłókna. Tynki mineralne
ze względu na swoją mało skomplikowaną budowę wiążą na drodze chemicznej przez odparowanie wody. Z czasem
wytrzymałość tynku w trakcie użytkowania jest polepszana dzięki naturalnemu procesowi karbonatyzacji, który zmniejsza
nasiąkliwość oraz poprawia odporność na korozję chemiczną. Dzięki swojemu składowi chemicznemu tynki te posiadają
wysokie pH (około 12), stanowiąc naturalną barierę dla rozwoju mikroorganizmów na ich powierzchni. Cechuje je wysoka
przepuszczalność pary wodnej i dwutlenku węgla, duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne, mrozoodporność,
wysoka odporność termiczna, niepalność. Są jednak nasiąkliwe dlatego często zaleca się malowanie ich powierzchni farbami poprawiającymi ten parametr. Tynki aplikowane są na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne.
Tynki mineralne

PCI Multiputz® MSP, MRP, ED
Tynki mineralne do ozdobnego kształtowania fasad budynków, także w systemach
ociepleniowych.
Wykonywane są na bazie suchej mieszanki cementu portlandzkiego,
wapna hydratyzowanego lub hydraulicznego, kruszywa mineralnego
i pigmentu
 Uziarnienie, struktura:
» Multiputz® MSP (faktura baranka) – 1,5 mm
» Multiputz® MSP (faktura baranka) – 2,5 mm
» Multiputz® MRP (faktura kornikowa) – 2,5 mm
» Multiputz® MRP (faktura kornikowa) – 3,5 mm
» Multiputz® ED (tynk gładki w warstwie o grubości od 3 do 5 mm)
– 0,7 mm
 Składniki systemów ociepleniowych:
» MultiTherm® EPS AT‑15‑7532/2015
» MultiTherm® MW AT‑15‑7741/2015
» MultiTherm® G AT‑15‑8096/2012 (w przypadku tynku PCI Multiputz®
MSP)
 Stosowane do wykończeń powierzchni na zewnątrz i wewnątrz,
 Nadają się do systemów ociepleniowych,
 Wysokie pH (około 12) stanowi naturalną barierę dla rozwoju
mikroorganizmów,
 Dla budynków nowych lub istniejących,
 Charakteryzują się wysoką odpornością termiczną oraz niepalnością,
 O wysokiej przepuszczalności pary wodnej i dwutlenku węgla,
 Odporne na wodę, mróz i wpływy atmosferyczne,
 Wytrzymała i ulepszona faktura powłoki,
 Dobra przyczepność do podłoża, łatwe w użyciu,
 Do nakładania ręcznego i maszynowego,
 Modyfikacja kolorów poprzez malowanie farbą (powłokę należy położyć dopiero po wyschnięciu i związaniu zaprawy).

 Kolor:
biały
 Opakowanie:
worek 25 kg
Opakowanie zbiorcze: paleta,
40 worków - 1000 kg
 Zużycie:
»M
 ultiputz® MSP (faktura baranka) – 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
»M
 ultiputz® MSP (faktura baranka)– 2,5 mm ok. 3,2 kg/m2
»M
 ultiputz® MRP (faktura kornikowa) – 2,5 mm ok. 2,5 - 3,0 kg/
m2
»M
 ultiputz® MRP (faktura kornikowa) – 3,5 mm ok. 3,5 - 4,0 kg/
m2
»M
 ultiputz® ED (tynk gładki) –
0,7 mm ok. 1,4 kg/m2/mm

b) Tynki akrylowe dostarczane jako gotowe do użycia w formie pasty, gdzie spoiwem jest wodna dyspersja żywic akrylowych. Zawierają one również wypełniacze, kruszywa kwarcowe i mineralne oraz mikrowłókna poprawiające ich właściwości. Wiązanie tynków następuje w wyniku przemian fizycznych przez odparowanie wody, dlatego w warunkach obniżonych
temperatur oraz dużej wilgotności powietrza proces ten może być zaburzony czego efektem jest dłuższe wiązanie tynku.
Charakteryzują się bardzo dobrą elastycznością, odpornością na zmiany temperatury, dużą wytrzymałością mechaniczną,
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bardzo małą nasiąkliwością (odporność na czyszczenie), ale niską paroprzepuszczalnością. Z uwagi na zdecydowanie
mniejszą alkaliczność (pH ok. 7) charakteryzują się większą odpornością na działanie promieniowania UV, a więc są odporne na destrukcję koloru.
Tynki akrylowe o fakturze „baranka” i „kornika”

PCI Multiputz® ZA, RA
cienkowarstwowe tynki do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
Tynki dostarczane jako gotowe do użycia w formie pasty gdzie spoiwem
jest wodna dyspersja żywic akrylowych. Zawierają one również wypełniacze, kruszywa kwarcowe i mineralne oraz mikrowłókna poprawiające ich
właściwości.; zawierają dodatek substancji grzybo- i glonobójczych.
 Uziarnienie, struktura:
» Multiputz® ZA (faktura baranka) – 1,5 mm
» Multiputz® ZA (faktura baranka) – 2,0 mm
» Multiputz® RA (faktura kornikowa) – 1,5 mm
» Multiputz® RA (faktura kornikowa) – 2,0 mm
 Składniki systemów ociepleniowych:
» MultiTherm® EPS AT‑15‑7532/2015
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
 Nadają się do systemów ociepleń, dla budynków nowo wybudowanych i dla istniejących oraz do celów dekoracyjnych,
 Charakteryzuje się bardzo małą nasiąkliwością,
 Odporny na uszkodzenia mechaniczne (zbrojony włóknami),
 Posiada dużą adhezję do podłoża,
 Odporny na zmienne warunki atmosferyczne,
 Paroprzepuszczalny,
 Do aplikacji ręcznej i mechanicznej.

 Kolor:
biały, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie.
 Opakowanie:
wiadro 25 kg
Opakowanie zbiorcze: 600 kg
(24 wiadra po 25 kg)
 Zużycie:
»M
 ultiputz® ZA (faktura baranka)
– 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
»M
 ultiputz® ZA (faktura baranka)–
2,0 mm ok. 2,9 - 3,1 kg/m2
»M
 ultiputz® RA (faktura kornikowa) – 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
»M
 ultiputz® RA (faktura kornikowa) – 2,0 mm ok. 2,8 kg/m2

c) Tynki mozaikowe to odmiana tynków akrylowych. Żywica akrylowa tworzy w nich spoiwo, natomiast wypełniaczem są
różnobarwne kruszywa marmurowe (kolor naturalny) oraz kwarcowe (barwione). To właśnie wielobarwne kruszywa dają
w tych tynkach możliwość tworzenia nieskończonej ilości wzorów. Tynki mozaikowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, elastycznością, trwałością, odpornością na ścieranie, zmywanie, szorowanie, odpornością na warunki
atmosferyczne, działanie promieni UV oraz doskonałą przyczepnością do podłoży. Dzięki swoim właściwością stosuje się je
najczęściej w miejscach, gdzie będą pracować w warunkach ekstremalnie trudnych jak cokoły, wejścia do klatek schodowych, korytarze.
Tynk mozaikowy

 Kolor:
kolory według wzornika

PCI Multiputz® MP
dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
Tynk w którym żywica akrylowa tworzy spoiwo natomiast wypełniaczem
są różnobarwne kruszywa.

 Opakowanie:
wiadro 25 kg
 Zużycie:
ok. 4 kg/m2

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
 Wielkość ziarna do 1,8 mm,
 Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, elastycznością i trwałością,
 Odporny na ścieranie, zmywanie, szorowanie,
 Odporny na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV,
 Do zastosowań w miejscach ekstremalnie trudnych jak cokoły, wejścia
do klatek schodowych, korytarze.

d) Tynki silikatowe ten rodzaj tynków dostarczany jest również w postaci gotowej do użycia pasty, w wiadrze plastikowym.
Wytwarzane są na bazie szkła wodnego potasowego z dodatkiem wypełniaczy i kruszyw. Wiążą na drodze chemicznej i częściowo fizycznej, zatem
w wyniku reakcji związków krzemianowych z dwutlenkiem węgla zawartym
w powietrzu, tynk ten zwiększa swoją trwałość. Dzięki wysokiemu pH (około
11), podobnie jak tynki mineralne, stanowią podłoże niesprzyjające rozwojowi grzybów, alg i pleśni. Jednak wysoki stopień pH stwarza zagrożenie dla
pigmentów organicznych stosowanych do barwienia tynków. Charakteryzują
się wysoką odpornością na wpływy atmosferyczne, elastycznością, wysoką
paroprzepuszczalnością, trwałością, dobrą przyczepnością do podłoży
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mineralnych, odpornością na działanie promieni UV, odpornością na odkształcenia, dużą odpornością na zabrudzenia. Są
one szczególnie polecane do zastosowań w budynkach zabytkowych oraz w przegrodach, gdzie wymagana jest bardzo
wysoka paroprzepusczalność.
Tynki silikatowe o fakturze „baranka” i „kornika”

PCI Multiputz® ZT, RT
Cienkowarstwowe tynki do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków
Tynki dostarczane w postaci gotowej do użycia pasty w wiadrze plastikowym. Wytwarzane są na bazie szkła wodnego potasowego z dodatkiem
wypełniaczy i kruszyw
 Uziarnienie, struktura:
» Multiputz® ZT (faktura baranka) – 1,5 mm
» Multiputz® ZT (faktura baranka) – 2,0 mm
» Multiputz® RT (faktura kornikowa) – 1,5 mm
» Multiputz® RT (faktura kornikowa) – 2,0 mm
 Składniki systemów ociepleniowych:
» MultiTherm® EPS AT‑15‑7532/2015
» MultiTherm® MW AT‑15‑7741/2015
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
 Nadają się do systemów ociepleń dla budynków nowo wybudowanych
i dla istniejących oraz do celów dekoracyjnych,
 Wysoce odporny na porażenia biologiczne dzięki wysokiej alkaliczności,
 Wysoce paroprzepuszczalny,
 Odporny na uszkodzenia mechaniczne (zbrojony włóknami),
 Zapewnia stabilność kolorów,
 Odporny na zmienne warunki atmosferyczne,
 Rekomendowany do obiektów historycznych.

 Kolor:
biały, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie.
 Opakowanie:
wiadro 25 kg
Opakowanie zbiorcze: 600 kg
(24 wiadra po 25 kg)
 Zużycie:
»M
 ultiputz® ZT (faktura baranka)
– 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
»M
 ultiputz® ZT (faktura baranka)–
2,0 mm ok. 2,9 - 3,1 kg/m2
»M
 ultiputz® RT (faktura kornikowa) – 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
»M
 ultiputz® RT (faktura kornikowa) – 2,0 mm ok. 2,8 kg/m2

e) Tynki silikonowe są mieszaniną wodnych dyspersji silikonowych i akrylowych z wypełniaczami mineralnymi oraz mikrowłóknami. Łączą w sobie zalety wszystkich wyżej opisanych tynków, dlatego są jednym z najlepszych rodzajów tynków
cienkowarstwowych. Wiążą przez odparowanie wody.
Tynki silikonowe są odporne na skażenia, na niekorzystne warunki atmosferyczne, są wysoce paroprzepuszczalne,
elastyczne, trwałe, niskonasiąkliwe i wytrzymałe mechanicznie. Ich skład powoduje, iż są wysoce hydrofobowe. Zjawisko
to przejawia się zdolnością tynku do tzw. efektu samoczyszczenia, czyli usuwania brudu i kurzu podczas występowania
opadów atmosferycznych. Dzięki zawartości wypełniaczy naturalnych posiadają zwiększoną odporność na promieniowanie
UV, a co za tym zabarwione zachowują stabilność kolorów. Wszystkie te zalety znakomicie zwiększają trwałość tynków silikonowych. Mogą one być stosowane we wszystkich układach systemów ociepleń oraz stanowić warstwę wykończeniową
na większości podłoży mineralnych.
Tynki silikonowe o fakturze „baranka” i „kornika”

PCI Multiputz® ZS, RS
Cienkowarstwowe tynki do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków
Tynki silikonowe są mieszaniną wodnej dyspersji silikonowych i akrylowych z wypełniaczami mineralnymi oraz mikrowłóknami
 Uziarnienie, struktura:
» Multiputz® ZS (faktura baranka) – 1,5 mm
» Multiputz® ZS (faktura baranka) – 2,0 mm
» Multiputz® RS (faktura kornikowa) – 1,5 mm
» Multiputz® RS (faktura kornikowa) – 2,0 mm
 Składniki systemów ociepleniowych:
» MultiTherm® EPS AT‑15‑7532/2015
» MultiTherm® MW AT‑15‑7741/2015
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
 Nadają się do systemów ociepleń dla budynków nowo wybudowanych
i dla istniejących oraz do celów dekoracyjnych,
 Ze względu na unikatową formułę odporny na porażenia biologiczne,
 Z efektem samoczyszczenia,
 Wysoce elastyczny i odporny na zniszczenia mechaniczne,
 Bardzo niska nasiąkliwość,
 Odporny na zmienne warunki atmosferyczne,
 Wysoce paroprzepuszczalny,
 Odporny na promieniowanie UV.
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 Kolor:
biały, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie.
 Opakowanie:
wiadro 25 kg
Opakowanie zbiorcze: 600 kg
(24 wiadra po 25 kg)
 Zużycie:
»M
 ultiputz® ZS (faktura baranka)
– 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
»M
 ultiputz® ZS (faktura baranka)–
2,0 mm ok. 2,9 - 3,1 kg/m2
»M
 ultiputz® RS (faktura kornikowa) – 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
»M
 ultiputz® RS (faktura kornikowa) – 2,0 mm ok. 2,8 kg/m2

f) Tynki silikatowo-silikonowe produkowane są na bazie dyspersji krzemianów potasowych i kombinacji żywic syntetyczno-silikonowych oraz wypełniaczy. Charakteryzują się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, niską nasiąkliwością, bardzo
dobrą odpornością na warunki atmosferyczne i zabrudzenia. Odczyn pH (około 9 - 9,5) chroni je przed rozwojem grzybów,
alg i pleśni. Są odporne na blaknięcie i działanie promieni UV. Tynki te znakomicie kompensują naprężenia, są elastyczne,
wytrzymałe i odporne na spękania. Ze względu na swoje właściwości dedykowane są do wszystkich systemów ociepleń
oraz mogą stanowić warstwę wykończeniową na większości podłoży mineralnych.
Tynki silikatowo-silikonowe o fakturze „baranka” i „kornika”

PCI Multiputz® ZX, RX
Cienkowarstwowe tynki do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków
Tynki silikatowo-silikonowe są mieszaniną wodnej dyspersji silikonowych
i akrylowych z wypełniaczami mineralnymi oraz mikrowłóknami
 Uziarnienie, struktura:
» Multiputz® ZX (faktura baranka) – 1,5 mm
» Multiputz® ZX (faktura baranka) – 2,0 mm
» Multiputz® RX (faktura kornikowa) – 1,5 mm
» Multiputz® RX (faktura kornikowa) – 2,0 mm
 Składniki systemów ociepleniowych:
» MultiTherm® EPS AT‑15‑7532/2015
» MultiTherm® MW AT‑15‑7741/2015
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
 Nadają się do systemów ociepleń, dla budynków nowo wybudowanych i dla istniejących oraz do celów dekoracyjnych,
 Naturalnie odporny na porażenia biologiczne,
 Charakteryzuje się bardzo małą nasiąkliwością,
 Odporny na uszkodzenia mechaniczne (zbrojony włóknami),
 Wysokoelastyczny,
 Specjalna formuła z dwutlenkiem tytanu (TiO2),
 Paroprzepuszczalny,
 Do aplikacji ręcznej i mechanicznej.

 Kolor:
biały, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie.
 Opakowanie:
wiadro 25 kg
Opakowanie zbiorcze: 600 kg
(24 wiadra po 25 kg)
 Zużycie:
»M
 ultiputz® ZX (faktura baranka)
– 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
»M
 ultiputz® ZX (faktura baranka)–
2,0 mm ok. 2,9 - 3,1 kg/m2
»M
 ultiputz® RX (faktura kornikowa) – 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
»M
 ultiputz® RX (faktura kornikowa) – 2,0 mm ok. 2,8 kg/m2

Wszystkie tynki dostarczane na rynek jako
gotowe w paście posiadają podwójne
zabezpieczenie biocydowe:
„in can” zabezpieczające
tynki w opakowaniu podczas
całego okresu ważności przed
rozwojem pleśni oraz powłokowe zabezpieczające tynki
wbudowane na ściany przed
rozwojem grzybów, mchów
i porostów.
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Farby elewacyjne
Farby elewacyjne pełnią ważną rolę w systemach
ociepleń. Z jednej strony mogą być dopełnieniem,
domknięciem systemu np. w przypadku stosowania
tynków mineralnych, gdzie zalecane jest malowanie
celem zmniejszenia nasiąkliwości tynku lub uzyskania odpowiedniej kolorystyki. Z drugiej strony są
środkiem służącym do renowacji wyglądu elewacji.
Jak wiadomo wynikiem długotrwałej eksploatacji
są zabrudzenie i zakurzenie bądź w sprzyjających
warunkach skażenie mikrobiologiczne.
Podział farb elewacyjnych wynika również z użytego
w ich składzie spoiwa.

a) Farby akrylowe produkowane są na bazie żywic akrylowych z wypełniaczami mineralnymi. Charakteryzują się dobrą siłą
krycia, dobrą przyczepnością do podłoża, bardzo małą nasiąkliwością, dzięki czemu są trwałe i odporne na zabrudzenia,
ale i odporne na szorowanie. Ich skład chemiczny oraz pH 8 - 9 pozwalają na barwienia tych farb w bardzo intensywnych
kolorach bez obawy przed blaknięciem. Wysoka zawartość żywic akrylowych powoduje, że farby te mają bardzo małą
paroprzepuszczalność stąd wynikają ograniczenia w ich stosowaniu. Farbami akrylowymi można malować tynki mineralne,
akrylowe tradycyjne tynki cementowo-wapienne, betony.
Farba akrylowa

PCI Multitop® FA
Wysokiej jakości farba do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
 Składnik systemów ociepleniowych:

» MultiTherm® EPS AT‑15‑7532/2015
» MultiTherm® MW AT‑15‑7741/2015
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
 Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz,
 Do wymalowani elewacji, wszelkich konstrukcji betonowych,
powierzchni wewnętrznych budynków,
 Do wykonywania prac renowacyjnych starych tynków oraz podłoży
mineralnych,
 Charakteryzuje się bardzo małą nasiąkliwością,
 Wysoka odporność na ścieranie,
 Odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
 Odporna na promieniowanie UV,
 Do aplikacji ręcznej i mechanicznej.
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 Kolor:
biały, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie.
 Opakowanie:
wiadro 3 l,
wiadro 12,5 l
Opakowanie zbiorcze: 300 l (24
wiadra po 12,5 l)
 Zużycie:
ok. 0,30 - 0,35 l/m2 przy dwukrotnym malowaniu
Ilość baz: 3

b) Farby silikatowe spoiwem jest tutaj szkło wodne potasowe. Powłoka malarska utwardza się pod wpływem dwutlenku
węgla pobieranego z powietrza oraz wskutek odparowywania wody. Powłoki z farb krzemianowych są trwałe, odporne
na wilgoć i mają dużą odporność mechaniczną. Są całkowicie niepalne i odporne na rozwój mikroorganizmów (pH w granicach 11). Mają bardzo dobrą paroprzepuszczalność dlatego są zalecane szczególnie w systemach ociepleń, gdzie warstwę
izolacji termicznej stanowi wełna mineralna. Ze względu na swoje właściwości nadają się szczególnie dobrze do malowania
elewacji znajdujących się pobliżu terenów zielonych, jezior oraz ścian w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie.
Polecane są również do wymalowań obiektów zabytkowych. Farbami silikatowymi można malować tynki minerale, silikatowe, tynki renowacyjne, tradycyjne tynki cementowo-wapienne.
Farba silikatowa

PCI Multitop® FT
Farba o wysokiej paro przepuszczalności do malowania elewacji i wnętrz budynków
 Składnik systemów ociepleniowych:

» MultiTherm® EPS AT‑15‑7532/2015
» MultiTherm® MW AT‑15‑7741/2015
» MultiTherm® G AT‑15‑8096/2012 (w przypadku tynku PCI Multiputz®
MSP)
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
 Do wymalowania na cienkowarstwowych tynkach mineralnych,
silikatowych,
 Naturalnie odporna na porażenia biologiczne,
 Bardzo wysoka paroprzepuszczalność
 Wysoka odporność na promieniowanie UV (niezmienność kolorów),
 Wysoka odporność na ścieranie,
 Odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
 Szczególnie zalecana w obiektach zabytkowych,
 Do aplikacji ręcznej i mechanicznej.

 Kolor:
biały, możliwość barwienia pastami z nieorganicznymi pigmentami
według palety podstawowej BASF
Color Sensation
Inne kolory na zapytanie.
 Opakowanie:
wiadro 12,5 l
Opakowanie zbiorcze: 300 l (24
wiadra po 12,5 l)
 Zużycie:
ok. 0,25 - 0,3 l/m2 przy dwukrotnym malowaniu
Ilość baz: 2

c) Farby silikonowe produkowane są na bazie żywic silikonowych z wypełniaczami. Posiadają dobrą paroprzepuszczalność,
bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Są odporne na promieniowanie UV. Nadają się do barwienia w bardzo intensywnych kolorach. Doskonale kryją podczas malowania. Ich długa trwałość związana jest z wysoką odpornością na szorowanie, ale przede wszystkim z budową. Pomalowane nimi elewacje zyskują nieelektryzującą się powierzchnię, co ułatwia
samooczyszczanie z kurzu podczas opadów atmosferycznych. Farbami silikonowymi można malować tynki mineralne,
akrylowe, silikatowe i silikonowe oraz tradycyjne tynki cementowo-wapienne, betony.
Mineralno-polimerowa farba silikonowa

PCI Multitop® FM
Przeznaczona do wymalowań elewacji, wszelkich konstrukcji betonowych oraz powierzchni wewnętrznych budynków
 Składnik systemów ociepleniowych:

» MultiTherm® EPS AT‑15‑7532/2015
» MultiTherm® MW AT‑15‑7741/2015
» MultiTherm® G AT‑15‑8096/2012 (w przypadku tynku PCI Multiputz®
MSP)
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
 Odporna na porażenia biologiczne poprzez zabezpieczenie
biocydowe,
 Charakteryzuje się bardzo małą nasiąkliwością,
 Wysoka odporność na ścieranie,
 Paroprzepuszczalna,
 Odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
 Odporna na zabrudzenia,
 Odporna na promieniowanie UV.

 Kolor:
biała, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie
 Opakowanie:
wiadro 3 l,
wiadro 12,5 l
Opakowanie zbiorcze: 300 l (24
wiadra po 12,5 l)
 Zużycie:
0,30 - 0,32 l/m2 przy dwukrotnym
malowaniu
Ilość baz: 3
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Farba silikonowa

PCI Multitop® FS
Przeznaczona do wymalowań elewacji, wszelkich konstrukcji betonowych oraz powierzchni wewnętrznych budynków
Najwyższej jakości fasadowa farba silikonowa zapewniająca długotrwałą
ochronę, odporna na zabrudzenia.
 Składnik systemów ociepleniowych:
» MultiTherm® EPS AT‑15‑7532/2015
» MultiTherm® MW AT‑15‑7741/2015
» MultiTherm® G AT‑15‑8096/2012 (w przypadku tynku PCI Multiputz®
MSP)
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
 Do wykonywania prac renowacyjnych starych tynków oraz podłoży
mineralnych,
 Do wymalowań na cienkowarstwowych tynkach mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikonowych oraz silikatowo-silikonowych,
 Szczególnie zalecana do wymalowań przy renowacji budynków
zabytkowych,
 Charakteryzuje się bardzo małą nasiąkliwością,
 Wysoka paroprzepuszczalność,
 Wysoka odporność na ścieranie,
 Wysoce odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
 Wysoce odporna na promieniowanie UV,
 Wysoce odporna na zabrudzenia – „samoczyszcząca”,
 Do podłoży mineralnych jak i cienkowarstwowych tynkow mineralnych,
akrylowych, silikatowych, silikonowych oraz silikatowo-silikonowych.
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 Kolor:
biały, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie
 Opakowanie:
wiadro 3 l,
wiadro 12,5 l
Opakowanie zbiorcze: 300 l (24
wiadra po 12,5 l)
 Zużycie:
ok. 0,30 - 0,35 l/m2 przy dwukrotnym malowaniu
Ilość baz: 3

Stan: wrzesień 2015. Wydanie: wrzesień 2015.

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12
63 - 100 Śrem
tel. 61 636 63 00
faks 61 636 63 21
www.pci-polska.pl
pci‑polska@basf.com

Doradztwo techniczne:
662 190 340 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
602 788 862
Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Sieradz
604 556 258
608 201 726 Wrocław, Legnica
668 644 972 Katowice, Opole, Częstochowa, Bielsko Biała
602 147 910 Kraków, Zakopane
602 147 914 Kielce, Radom, Piotrków Trybunalski
692 461 724 Lublin, Siedlce, Chełm, Zamość
660 662 459
Warszawa, Łódź, Płock, Ostrołęka
600 317 724
662 190 334 Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Nowy Sącz
604 977 899 Białystok, Suwałki, Olsztyn
785 892 961 Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Toruń
602 147 899 Szczecin, Koszalin, Słupsk

Lokalny Dystrybutor:

