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ECOROCK 530
Elewacyjna farba siloksanowa

Doskonale kryj¹ca

Wysoce odporna na warunki
atmosferyczne

Zabezpieczona przed algami i grzybami

Odporna na zabrudzenia
- z efektem samooczyszczania

ECOROCK 530 jest wysokiej jakoœci wodn¹ matow¹ farb¹ siloksanow¹,
przeznaczon¹ do wykonywania trwa³ych wymalowañ na wszelkich pod³o¿ach, 
szczególnie na stary akrylowy tynk ozdobny oraz tynk cementowo wapienny i 
cementowy tynk ozdobny, beton, piaskowiec, ceg³a itp.
 Nadaje siê na zewn¹trz budynków.

ZASTOSOWANIE
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3Gêstoœæ: oko³o 1,4–1,6 kg/dm
U¿ytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
Temperatura pod³o¿a i otoczenia: od +5°C do +25°C
Zawartoœæ LZO: poni¿ej 30 g/l

DANE TECHNICZNE

Farba ECOROCK 530 oparta jest na wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej, 
tworz¹c pow³okê mocno zwi¹zan¹ z pod³o¿em. Dziêki dodatkowi emulsji 
siloksanowej farba charakteryzuje siê znacznie obni¿on¹ nasi¹kliwoœci¹
(tzw. efekt antyroszeniowy). Wysoka hydrofobizacja pow³oki hamuje 
penetracjê brudu niesionego g³ównie z wod¹ oraz ogranicza rozwój 
mikroorganizmów, takich jak glony i grzyby. Efektem koñcowym jest obni¿ona 
sk³onnoœæ do brudzenia siê, daj¹c efekt samooczyszczania siê pow³oki i 
znakomit¹ odpornoœæ na warunki atmosferyczne. Mo¿liwoœæ kolorowania wg 
ECOROCK PLUS COLOR SYSTEM. Zawiera œrodki eliminuj¹ce rozwój alg i 
grzybów na powierzchni pokrytej farb¹.

W£AŒCIWOŒCI

Pod³o¿e musi byæ czyste, suche, wolne od t³uszczu i kurzu. Rysy i braki musz¹ 
byæ naprawione i uzupe³nione. Farbê nale¿y nak³adaæ na mocne, zwarte 
pod³o¿a. Powierzchnie przeznaczone do malowania nale¿y dok³adnie odpyliæ,
a nastêpnie zmyæ wod¹. Pod³o¿a osypuj¹ce siê zmyæ, a nastêpnie na³o¿yæ 
koncentrat gruntuj¹cy FAST GRUNT G. Pod³o¿a ch³onne nale¿y bezwzglêdnie
gruntowaæ przy pomocy FAST GRUNT U.

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A

ECOROCK 530 jest dostarczana w gotowej postaci któr¹ przed u¿yciem nale¿y 
dok³adnie wymieszaæ. Przy wykonywaniu pierwszej warstwy istnieje 
mo¿liwoœæ rozcieñczenia farby w razie potrzeby maksymalnie do 5%. Drug¹ 
nak³adaæ bez rozcieñczenia. Farbê mo¿na aplikowaæ wa³kiem, natryskiem lub 
ewentualnie pêdzlem. Przestrzegaæ w czasie malowania odpowiednich 
warunków atmosferycznych tj. unikaæ du¿ego nas³onecznienia, deszczu oraz 
zbyt wysokiej wilgotnoœci powy¿ej 75%. Temperatura otoczenia w trakcie robót 
jak i podczas wysychania powinna wynosiæ od +5°C do +25°C. Czas schniêcia 
oko³o 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca siê nak³adaæ po up³ywie co najmniej 4 
godzin.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB U¯YCIA

Zu¿ycie oko³o: 0,10 – 0,20 l/m2, zale¿nie od ch³onnoœci i struktury pod³o¿a.

ZU¯YCIE

Przechowywaæ w fabrycznie zamkniêtych opakowaniach, w ch³odnych 
pomieszczeniach w temperaturze powy¿ej +5°C. Okres
przydatnoœci do u¿ycia znajduje siê na opakowaniu.

PRZECHOWYWANIE

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:
  Przed aplikacj¹ nale¿y sprawdziæ zgodnoœæ koloru z zamówieniem. 
Wszelkie reklamacje dotycz¹ce koloru nie bêd¹ uwzglêdniane po na³o¿eniu 
produktu

  W celu unikniêcia ró¿nic w odcieniach na jednej powierzchni 
architektonicznej, prace nale¿y prowadziæ bez przerw, stosuj¹c opakowania 
z farb¹, uprzednio wymieszane miêdzy sob¹ w du¿ej kastrze

  Do czasu ca³kowitego wyschniêcia chroniæ farbê przed niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy os³on montowanych na
rusztowaniach

  Zachowaæ technologiê ogóln¹ malowania farbami elewacyjnymi.
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Wiaderko 10l.
Paleta: 700 kg w wiaderkach 10l (44 szt.)

OPAKOWANIE
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Elewacyjna farba siloksanowa

Wyrób zgodny z Europejsk¹ Ocen¹ Techniczn¹: ETA 17/0335.
Posiada certyfikat zgodnoœci ETA: 1020-CPR-020-037155.
Posiada aktualny atest higieniczny.
Sk³adnik systemu ociepleñ ECOROCK PLUS.

NORMY

Wszystkie dane techniczne zostaùy pomierzone w normalnych warunkach tj. 
temp. +20°C i wilgotnoœæ powietrza 60%. W przypadku innych warunków ni¿ 
powy¿sze czas schniêcia mo¿e ulec zmianie tzn. wyd³u¿yæ siê lub skróciæ.
Przed zastosowaniem produktu nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê 
z opisem na opakowaniu oraz w³aœciw¹ kart¹ techniczn¹.

UWAGA

P102 - Chroniæ przed dzieæmi.
P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skór¹: Umyæ du¿¹ iloœci¹ wody z 
myd³em.
P305+P351+P338 - W przypadku dostania siê do oczu: ostro¿nie p³ukaæ wod¹ 
przez kilka minut. Wyj¹æ soczewki kontaktowe, je¿eli s¹ i mo¿na je ³atwo 
usun¹æ. Nadal p³ukaæ.
P273 - Unikaæ uwolnienia do œrodowiska.
EUH 208. Zawiera tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H, 
3H)-dion, mieszaninê 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-
7]
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6].
Mo¿e powodowaæ wyst¹pienie reakcji alergicznej.

OSTRZE¯ENIE
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