
OGÓLNY OPIS

Jako jeden z niewielu producentów firma BIOFRIM 

oferuje farbę czystosilikatową jednokomponentową bez 

domieszek żywic akrylowych lub styrenów. By zapewnić 

jej dyspersyjny charakter, firmie BIOFIRM udało się 

sformułować biologiczny polimer na bazie roślinnej w 

taki sposób, że zalety kreda, dwutlenku tytanu oraz 

potasowego szkła wodnego zostały zachowane. Jako 

pierwszy producent firma BIOFIRM dysponuje wiedzą 

na temat łączenia potasowego szkła wodnego oraz 

biopolimerów i może zaoferować ją w wiaderku farby 

gotową do użycia.

WŁAŚCIWOŚCI

Farba biosilikatowa BIOFIRM łączy właściwości pod-

stawowych materiałów jak kreda dwutlenek węgla oraz 

potasowe szkło wodne z nowym polimerem na biobazie, 

charakteryzując się łatwą rozprowadzalnością po 

powierzchniach ścian i jednocześnie wysoką odporno-

ścią na zadrapania, które nie są już więcej „zaklejane” 

tradycyjnymi lepiszczami.

Farba biosilikatowa BIOFIRM biała jest dobrze kryjąca, 

nie zawiera środków konserwujących, a po wyschnięciu 

matowa. Farba biosilikatowa BIOFIRM jest wysokozasa-

dowa, a co za tym idzie, odporna na powstawanie pleśni. 

Po sylifikacji mineralnej odpowiednimi środkami 

gruntującymi powstaje powierzchnia dająca się niemal 

całkowicie zdezynfekować. 

Wydajność oraz odporność na ścieranie na mokro 

odpowiadają klasie 1. Gęstość wynosi około 1,9 g/ml, a 

wartość pH 11,1.

SKŁADNIKI

Zdecydowaliśmy się na pełną deklarację materiałową i 

potwierdzamy wiążąco użycie następujących składni-

ków: woda, potasowe szkło wodne, talk, dwutlenek 

tytanu, polimery roślinne oraz baza woskowa.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Podłoża muszą być czyste, suche oraz porowate. Nadają 

się podłoża gruntowe pod tynk, kamienne stałe, 

niekredowe i niesypkie, na bazie wapiennej, cement-

owej lub gipsowej. Ponadto nadają się powierzchnie 

betonowe oraz gliniane.

Nowe powierzchnie po pierwszym pomalowaniu 

powinny dobrze przeschnąć (5 – 7 tygodni). Stare 

pokrycia z farb olejnych lub lakierów należy usunąć. 

Pokrycia kredowe zmyć lub utrwalić za pomocą biofiks-

atu BIOFIRM. Powierzchnie chłonne oraz tynki 

wapienne również zagruntować biofiksatem BIOFIRM i 

pozostawić do wyschnięcia.

Przed nałożeniem farby biosilikatowej BIOFIRM należy 

dobrze ją rozmieszać. W przeciwieństwie do tradycyjny-

ch dyspersyjnych farb silikatowych jest to konieczne, 

ponieważ w przypadku farb czystosilikatowych składniki 

wypełniające i barwniki oddzielają się od siebie. Farby 

można używać wyłącznie w przedziale temperatur od 5° 

do 30°C.

Wilgotność ściany nie powinna przekraczać 15%. W 

przypadku powierzchni, których właściwości nie można 

dokładnie określić lub w przypadku, gdy istnieje ryzyko, 

że użyte wcześniej substancje będą przebijać przez 

farbę, należy przeprowadzić próbę. Należy także 

pamiętać o informacjach podanych przez producenta 

odnośnie podłoży, jak np. kartongipsu.
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Farba silikatowa BIOFIRM jest gotowa do użycia. 

Zastosowanie bofiksatu nie jest wymagane. Powierzchn-

ie pomalować 1 – 2 razy. Między ponownym pomalowa-

niem koniecznie odczekać 8 godzin. Przeważnie 

wystarcza jednokrotne pomalowanie, ewentualnie 

czasem potrzebne jest drugie. Nie malować w bezpośre-

dnim świetle słonecznym oraz podczas upałów.

Farbę biosilikatowa BIOFIRM białą cienko rozprowadzić 

za pomocą pędzla odpornego na zasady lub rozpryskać. 

Wcześniej należy sprawdzić powierzchnie pod kątem 

przyczepności farby. W przypadku wątpliwości wcześ-

niej przeprowadzić próbę na co najmniej dwóch 

metrach kwadratowych. Powierzchnie próbne powinny 

dobrze przeschnąć (min. dwa dni). Dzięki temu będzie 

można sprawdzić przyczepność farby oraz jej odporność 

na zarysowania.

SKŁADOWANIE

Farbę biosilaktową BIOFIRM składować i transportować 

w temperaturze powyżej zera, w chłodnym miejscu, z 

dokładnie zamkniętym wieczkiem.

Maks. długość przechowywania: 12 miesięcy.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Wiaderko 5 lub 15 litrów.

WYDAJNOŚĆ

W zależności od właściwości podłoża zużycie farby 

wynosi około 0,15 do 0,20ml/m2. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia malarskie niezwłocznie po malowaniu 

oczyścić wodą.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Farba silikatowa firmy BIOFIRM jest wysokozasadowa. 

Należy ochronić powierzchnie, które nie powinny zostać 

pomalowane (np. szkło, ceramika, drewno itd.) przez ich 

odpowiednie zakrycie. Plamy na niezakrytych 

powierzchniach natychmiast polać dużą ilością wody i 

usunąć. Chronić oczy i skórę przed kontaktem z farbą. 

Zakładać rękawice oraz okulary ochronne. Wybrać 

czyste oraz odpowiednie narzędzia. Przechowywać w 

miejscu niedostępnym dla dzieci. Po użyciu natychmiast 

szczelnie zamknąć pojemnik.

USUWANIE

Usuwanie pozostałości farby silikatowej firmy BIOFIRM 

następuje z reguły nie na mokro, ale na sucho. W tym 

celu należy pozostawić resztki farby w wiaderku do 

wyschnięcia i wyrzucić je do śmieci. Płynne resztki 

produktu oddać do punktu przyjmowania starych 

farb/lakierów lub usunąć zgodnie z zarządzeniami władz 

lokalnych! Opakowania, których nie da się oczyścić lub 

prawidłowo opróżnić należy potraktować tak samo jak 

produkt i usunąć!

Biofirm GmbH
Senngutweg 41
D-88316 Isny

Email:    info@biofirm.de
Website:   www.biofirm.de
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