
       Informacja techniczna 
         imparat

 
Polska - farby profesjonalistów 

        SILICAT - GRUNDIERUNG 
  Bezbarwny koncentrat gruntujący i środek rozcieńczalny do farb krzemianowych 

 

 
Zastosowanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości: 

 

 

 

 

 

 

Środek wiążący: 

 

 

 

Gęstość: 

 

Kolor: 

 

Pigmenty  

koloryzujące: 

 

Składowanie: 

 

 

 

 

 

 

Opakowanie: 

 

Nanoszenie: 

Do wyrównywania chłonących 

podłoży mineralnych jak też do 

wzmocnienia na powierzchni 

piaszczących tynków przed 

następnymi powłokami na bazie 

krzemianowej.  

Środek rozcieńczalny dla 

materiałów krzemianowych. 

 

Duża głębokość wnikania, 

Wysoce odporna na warunki 

atmosferyczne wg.VOB, 

o wysokiej przenikalności pary 

wodnej, dobre działanie 

wzmacniające. 

 

Szkło wodne potasowe ze 

specjalnymi organicznymi 

stabilizatorami 

 

ok. 1,04 

 

Bezbarwny 

 

Silicat  - Color 

 

 

W warunkach chłodnych,  

jednak w temperaturach dodatnich. 

Otwarte opakowanie dobrze 

zamykać. Przechowywać w 

opakowaniach z materiałów 

sztucznych  

 

10 l 

 

Malowanie pędzlem 

 

Zużycie: 

 

 

 

 

 

 

 

Dolna granica 

temperatury przy 

nakładaniu i 

schnięciu: 

 

Czas schnięcia  

w warunkach 

normalnych 

(+ 20 C, 65 % 

wzgl. wilgotn. 

powietrza): 

 

Struktura  

powłok 

 

Przygotowanie 

podłoża: 

 

Powłoka  

podstawowa: 

 

 

Prace 

szpachlowe: 

Ok. 150 - 200 ml/m
2
 na operację 

malowania na powierzchniach 

gładkich. 

Na powierzchniach szorstkich 

odpowiednio więcej. 

Dokładną ilość zużycia ustalić  

za pomocą malowania próbnego. 

 

 

+ 5 C (powietrze otaczające i 

podłoże) 

 

 

 

 

około 8 godzin 

W przypadku niskich temperatur lub 

wilgoci odpowiednio dłużej. 

 

 

 

 

 

 

 
 

          
         patrz na odwrocie 

 

 

 

 
IMPARAT-Fassadenleichtspachtel 

rozprowadzić po liniach nanoszenia. 

Po wysuszeniu zagruntować za 

pomocą Silicat-Grundierung lub  

Silicat-Grundierfarbe. 

Czyszczenie 

narzędzi: 

Wodą, natychmiast po użyciu. Powłoka 

pośrednia: 

Powłoka 

końcowa: 

 

 

Silicat-Weiss, Silicat-Color,  

w danym przypadku w  5 ÷ 10  

rozcieńczony za pomocą Silicat-

Grundierung lub IMPARAT-Mineral-

Strukturputz. 

 

Wskazówki: Powłoki nie przeznaczone do powlekania, szczególnie: szkło, klinkiery, płytki ścienne i podłogowe 

dokładnie przykryć.  

Oczy i skórę chronić. W przypadku kontaktu ze środkiem zmyć dużą ilością wody.  

Tynki gipsowe, kartony gipsowe, beton porowaty, powłoki z farb emaliowych i dyspersyjnych, tynki z żywic 

sztucznych, drewno i tworzywa sztuczne nie nadają się jako podłoża  do powlekania krzemianowego.  

Nie mieszać z materiałami innego rodzaju (np. farby dyspersyjne). 

Szczegółowe zalecenia związane z bezpieczeństwem dotyczące produktu znajdują się na karcie bezpieczeństwa 

wyrobu. 

Kod produktu: M-SK01 
Patrz Informacja Techniczna 

 
 
 

 

 

 

Komentarz [M. SZ.1]:  



      Odpowiednie podłoża, przygotowanie i powłoki gruntowe 

 

Podłoża Przygotowanie podłoża Malowanie podłoża 

 Podłoże musi być suche, czyste, wolne od środków antyadhezyjnych  
i nośne. 

Pozwolić na dobre wyschnięcie 

 Pierwsze powłoki Powierzchnie zew.  Powierzchnie wew. 
Mineralne 

Tynki wg. DIN 18550 

Grupa zapraw P I c 

Zaprawa wapienna 

Grupa zapraw P II 

Zaprawa wapienno-

cementowa 
Grupa zapraw P III 

Zaprawa cementowa 

W zależności od pogody nowe tynki winny schnąć od 2 do 4 tygodni. 

Miejsca wadliwe naprawiać zaprawą tego samego rodzaju. 

Miejsca po tynkach flautować i umyć ponownie wodą. 

We wnętrzach miejsca wadliwe naprawiać po powleczeniu podst. za 

pomocą  masy szpachlowej  fasadowej IMPARAT. 

Silicat-Grundierung i woda zmieszane 1 : 1,  

w danym przypadku  Silicat-Weiss lub 

 Silicat-Color nada odpowiedni odcień. 

Stary, piaszczący na 
powierzchni tynk 

cementowo-wapienny. 

 

Oczyścić mechanicznie na sucho lub mokro, pozwolić dobrze wyschnąć.  
Luźne części tynku usunąć, naprawiać zaprawą tego samego rodzaju, 

flautować i umyć wodą. 

Drobne miejsca wadliwe naprawiać po powleczeniu  podstawową masą 

szpachlową  IMPARAT . 

We wnętrzach  jamy skurczowe i miejsca wadliwe wygładzić 

i wyrównać wypełniaczem ściennym IMPARAT 5528 lub masą 

szpachlową IMPARAT 5510. 

Silicat-Grundierung i woda zmieszane 1 : 1. 
Pozwolić na wchłonięcie i na koniec   

Silicat-Grundierfarbe 1 : 2 rozcieńczona wodą. 

Mineralne tynki 

strukturalne 

 i mineralne złożone 
systemy izolacyjne – 

nowe. 

 

Pozwolić na dobre zastygnięcie powłoki tynkowej (ok. 6 dni).  

 

.................................................... 

Beton Usunąć  mechanicznie lub promieniami HD warstwy zgorzelin, zapraw 

cementowych oraz osady brudu (przestrzegać przepisów prawnych).  

Drobne miejsca wadliwe po powleczeniu podstawowym naprawiać  

masą szpachlową  fasadową. Jamy skurczowe oraz miejsca wadliwe 
naprawiać wypełniaczem ściennym IMPARAT 5528 lub szpachlówką 

IMPARAT 5510. 

 

Cegły wapienno-
piaskowe (na zewnątrz 

tylko odporne na mróz 

cegły licowe) 

Dokładnie oczyścić. Fugi muszą być twarde i bez rys. 
Usunąć uszkodzony tynk z fug oraz zatynkować fugi takim samym 

tynkiem. 

Silicat-Grundierung i woda zmieszane 1 : 1, 
w danym przypadku  Silicat-Weiss lub 

Silicat-Color nada odpowiedni odcień. 

Płyty cementowo-  
włókniste 

Oczyścić na mokro. Wolno zabudowane płyty ze wszystkich stron 
łącznie z kantami zagruntować. 

 

Powierzchnie z nalotem z 

glonów, mchu i pleśni. 

Oczyścić mechanicznie poprzez zeskrobanie, zdrapanie lub 

szczotkowanie. W danym przypadku zastosować dodatkowo 

odpowiedni  rozpuszczalnik i dobrze osuszyć. 

 

   

Powłoki naprawcze 
Powłoki nie uszkodzone. Sprawdzić przyczepność, nośność i przydatność. 

Podłoża  plasto-elastyczne przerobić zgodnie z systemem. 

W razie potrzeby 

Farby mineralne lub 

krzemianowe-powłoki. 

  

 

Tynki mineralne 

strukturalne 

 i mineralne złożone 

systemy termoizolacyjne. 

Oczyścić  mechanicznie na sucho lub na mokro.  Dobrze wysuszyć. 

Miejsca wadliwe po powleczeniu podstawowym  masą  szpachlową 

IMPARAT. 

Silicat-Grundierung i woda zmieszane 1 : 1, 

w danym przypadku  Silicat-Weiss lub 

Silicat-Color nada odpowiedni odcień. 

Powierzchnie z nalotem  

z glonów, mchu i pleśni. 

Oczyścić mechanicznie poprzez zeskrobanie, zdrapanie lub 

szczotkowanie. W danym przypadku zastosować dodatkowo 

odpowiedni  rozpuszczalnik i dobrze osuszyć. 

W zależności od rodzaju podłoża zastosować  

odpowiednie materiały do powlekania 

podstawowego IMPARAT. 

 

Powłoki renowacyjne 
Powłoki  uszkodzone:   

– Farby dyspersyjne 

– Tynki z żywic 

epoksydowych 

– Powłoki mineralne 

W zależności od podłoża usunąć mechanicznie poprzez obróbkę 

promieniową lub zmycie podłoże pierwotne i w danym przypadku 

ponowne umycie. Miejsca wadliwe naprawiać -pierwsze powłoki-. 

Wskazówka: przy usuwaniu pozostałości po obróbce promieniowej, 

zmywaniu należy przestrzegać odpowiednich zarządzeń. 

 

 

 
 

 

 

 

 

W razie potrzeby: - patrz pierwsze powłoki. 

 

IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. Niemcy 
reprezentowany w Polsce przez  IMPARAT – Polska. 
Podane wyżej dane niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają najnowszemu stanowi posiadanych przez nas 
doświadczeń.  
Wyklucza się jednakże odpowiedzialność i zobowiązania producenta z tego tytułu, ze względu na różnorodność 
zastosowań  
i sposobów wykonywania prac lakierniczych.  



W przypadku wydania nowej instrukcji wcześniejsze wydania tracą  ważność. 

 


