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Amphibolin 2000
Capamix Amphibolin 2000
Uniwersalna farba nowej generacji
do fasad i powierzchni wewnêtrznych.

Opis produktu

Przeznaczenie
Farba do fasad i powierzchni wewnêtrznych
o wszechstronnym zastosowaniu. Charakte-
ryzuje siê wyj¹tkowo dobr¹ przyczepnoœci¹
do prawie ka¿dego pod³o¿a.
Do wykonywania odpornych na warunki
atmosferyczne pow³ok zewnêtrznych na
g³adkich lub drobnoziarnistych pod³o¿ach.
Chroni przed agresywnymi zanieczyszcze-
niami zawartymi w atmosferze. Farba uni-
wersalna, przeznaczona do stosowania na
mineralnych tynkach cementowo-wapien-
nych i cementowych, betonie, cegle wapien-
no-piaskowej, murze licowym z ceg³y cera-
micznej, noœnych starych pow³okach,
powierzchniach ocynkowanych, twardym
PCW, p³ytach w³ókno-cementowych i niewy-
miarowych elementach drewnianych.
Wewn¹trz stosowana do wykonywania nie-
zwykle wytrzyma³ych, odpornych na szoro-
wanie, zachowuj¹cych pierwotn¹ strukturê
pow³ok. Polecana szczególnie do wykony-
wania nara¿onych na du¿e obci¹¿enia
pow³ok na tapetach z w³ókna szklanego
z systemu Capaver. Dziêki w³aœciwoœciom
umo¿liwiaj¹cym odbijanie œwiat³a nadaje siê
znakomicie do niedoœwietlonych korytarzy,
klatek schodowych, magazynów, hal fab-
rycznych i gara¿y podziemnych.

W³asnoœci:
■■ Wodorozcieñczalna, przyjazna dla œro-

dowiska, o s³abym zapachu.
■■ Odporna na wp³ywy atmosferyczne wg

VOB.
■■ Hydrofobowa wg DIN 4108, odporna na

intensywne opady atmosferyczne.
■■ Posiada dobre w³aœciwoœci dyfuzyjne

i adhezyjne (wysoka przyczepnoœæ).
■■ Nie ¿ó³kn¹ca.
■■ Odporna na zasady, nie zmydla siê.
■■ Tworzy cienk¹ warstwê, zachowuj¹c

strukturê malowanej powierzchni.
■■ Odporna na szorowanie wg DIN 53 778.
■■ Odporna na zmywanie i dzia³anie œrod-

ków dezynfekcyjnych i czyszcz¹cych.
■■ £atwa w obróbce.
■■ Chroni przed wnikaniem CO2

(sd- CO2 > 50 m)

Opakowania:
Amphibolin 2000: 2.5, 5 i 12,5 litrów
Capamix Amphibolin 2000: 1.25, 2.5, 10
litrów

Spoiwo:
100% czystego akrylatu.
Dyspersja z tworzyw sztucznych wg 
DIN 55 945 z aktywatorem adhezji zapewnia-
j¹cym dobr¹ przyczepnoœæ farby nawet
w ekstremalnych warunkach atmosfe-
rycznych (woda, wilgoæ).

Stopieñ po³ysku:
Jedwabiœcie matowy wg DIN 53 778.

Barwa:
Bia³a.
Amphibolin 2000 mo¿na barwiæ samodziel-
nie przez dodanie barwników AVA - Amphi-
bolin Voll-, und Abtönfarben lub Alpinacolor.
Przy stosowaniu na nie ch³on¹cych pod³o-
¿ach takich jak PCW lub powierzchnie
ocynkowane dodawaæ maks. 10% barwnika
z kolekcji AVA lub Alpinacolor.
Ca³oœæ samodzielnie zabarwionego mate-
ria³u nale¿y zmieszaæ ze sob¹ w celu unik-
niêcia ró¿nic kolorystycznych.
Przy zakupie min. 100 kg w jednym odcieniu
na zamówienie, mo¿liwa jest dostawa mate-
ria³u zabarwionego fabrycznie.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ barwienia maszy-
nowego w systemie Capamix wed³ug
kolekcji kolorystycznych Alpinacolor, Amphi-
silan/Sylitol, Capamix 900, Panorama, Stadt-
bild 200, RAL i wielu innych powszechnie
stosowanych.

Sk³adowanie:
Sk³adowaæ w ch³odnym miejscu powy¿ej
temp. 0°.

Uwaga:
Chroniæ przed dzieæmi. W przypadku kon-
taktu z oczami lub skór¹ natychmiast prze-
myæ wod¹. Przy natryskiwaniu nie wdychaæ
oparów. Zapobiegaæ przedostaniu siê farby
do zbiorników wodnych. 

Utylizacja:
Ca³kowicie opró¿nione pojemniki nadaj¹ siê
do utylizacji. Resztki materia³u po wyschniê-
ciu traktowaæ jako odpady budowlane lub
domowe.

Kod produktu dla farb i lakierów: 
M-DF02

Atesty:
Pañstwowy Zak³ad Higieny: 
ocena higieniczna nr B - 1242/96
Certyfikat DIN EN ISO 9001
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Budowa pow³ok:
Warstwa gruntuj¹ca lub podk³adowa:
Nierozcieñczona Amphibolin 2000/ Capamix
Amphibolin 2000 lub rozcieñczona maks.
10% wody.

Warstwa wierzchnia:
Nierozcieñczona Amphibolin 2000/ Capamix
Amphibolin 2000 lub rozcieñczona maks.
5% wody.

Sposób nak³adania:
Nak³adaæ pêdzlem, wa³kiem lub natryskiem.

Natrysk metod¹ airless:
k¹t natrysku: 50°
dysza: 0,018- 0,026"
ciœnienie: 150- 180 bar

Natrysk wysokociœnieniowy:
dysza: 2 mm
ciœnienie: 3 bar
Narzêdzia po u¿yciu umyæ wod¹.

Zu¿ycie:
Na g³adkim pod³o¿u ok. 120 ml/m2 na ka¿d¹
warstwê. Na porowatych powierzchniach
odpowiednio wiêcej. Dok³adne zu¿ycie
nale¿y ustaliæ przez malowanie próbne.

Minimalna temperatura obróbki:
+5° dla pod³o¿a i otoczenia.

Czas schniêcia:
W temperaturze +20°C i wzglêdnej wilgot-
noœci powietrza 65% po 4-6 godz. warstwa
jest powierzchniowo sucha i nadaje siê do
powtórnego malowania. Ca³kowicie sucha 
i w pe³ni wytrzyma³a po ok. 3 dniach.
W ni¿szych temperaturach i przy wy¿szej
wilgotnoœci powietrza czas ten odpowiednio
wyd³u¿a siê.

Uwagi dodatkowe:
Aby unikn¹æ powstawania widocznych
styków malowaæ w jednym ci¹gu metod¹
„mokre w mokre”.
Nie stosowaæ na powierzchnie poziome,
nara¿one na d³ugotrwa³e dzia³anie wody.
Na pod³o¿ach porowatych, o wyrazistej
strukturze zaleca siê ze wzglêdów opty-
cznych stosowanie matowych farb fasad-
owych Muresko-plus, Amphisil, AmphiSilan
lub Sylitol-Fassadenfarbe.
Przy wykonywaniu pow³ok barwionych na
pod³o¿ach zasadowych stosowaæ grun-
towanie materia³em Capagrund w celu
unikniêcia wykwitów wapiennych.

Odpowiednie pod³o¿a i ich przygotowanie

Pod³o¿e musi byæ suche, czyste oraz
pozbawione substancji zmniejszaj¹cych
przyczepnoœæ.
Postêpowaæ wg VOB, czêœæ C, 
DIN 18 363, ust. 3.

Powierzchnie zewnêtrzne

Tynki wapienno-cementowe i cementowe:
Nowe tynki pozostawiæ do wyschniêcia
przez 2-4 tygodnie. Miejsca uzupe³niania
tynków powinny byæ dobrze zwi¹zane
i suche.
Mocne, normalnie ch³on¹ce tynki gruntowaæ
farb¹ Amphibolin 2000 rozcieñczon¹ maks.
10% wody.
Na silnie ch³on¹cych tynkach wykonaæ grun-
towanie preparatem Caparol Acryl-Hydrosol.

Beton:
Zabrudzone lub pyl¹ce i œcieraj¹ce siê
powierzchnie betonowe oczyœciæ mechani-
cznie lub strumieniem wody pod ciœnieniem.
Powierzchnie s³abo ch³on¹ce, wzglêdnie
g³adkie gruntowaæ farb¹ Amphibolin 2000
rozcieñczon¹ maks. 5% wody.
Powierzchnie silnie ch³on¹ce gruntowaæ
materia³em Caparol Acryl-Hydrosol lub
CapaSol.
Na powierzchniach pyl¹cych wykonaæ grun-
towanie œrodkiem Dupa-grund.

P³yty w³ókno-cementowe 
(nie powlekane):
G³adkie, s³abo ch³on¹ce p³yty gruntowaæ
farb¹ Amphibolin 2000 rozcieñczon¹ maks.
5% wody.
Zwietrza³e, silnie ch³on¹ce p³yty zagrun-
towaæ œrodkiem Dupa-grund. 
P³yty niezabudowane zagruntowaæ wraz
z tyln¹ stron¹ i krawêdziami. 
Przy powlekaniu p³yt azbestowo-cemen-
towych postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami.
Nowe, silnie zasadowe p³yty w³ókno-cemen-
towe zagruntowaæ materia³em Capalac Zink-
Haftprimer lub Disbon 481 EP- Uniprimer
w celu unikniêcia wykwitów wapiennych.

P³yty w³ókno-cementowe powlekane
Sprawdziæ noœnoœæ pow³oki. Zagruntowaæ
materia³em Capalac Zink-Haftprimer lub
Disbon 481 EP-Uniprimer.

Noœne pow³oki z farb dyspersyjnych
i lakierów:
Stare zabrudzone i kreduj¹ce pow³oki
oczyœciæ strumieniem wody pod ciœnieniem,
zmyæ rêcznie lub zastosowaæ inn¹, odpo-
wiedni¹ dla danego pod³o¿a metodê
oczyszczania.
Zagruntowaæ farb¹ Amphibolin 2000 roz-
cieñczon¹ maks. 5% wody.

Noœne, elastoplastyczne pow³oki z farb
dyspersyjnych, np. stare powierzchnie
malowane materia³ami z systemu Cap-
elast:
Stare zabrudzone i kreduj¹ce pow³oki
oczyœciæ strumieniem wody pod ciœnieniem,
zmyæ rêcznie lub zastosowaæ inn¹,
odpowiedni¹ dla danego pod³o¿a metodê
oczyszczania.
Pod³o¿e pozostawiæ do ca³kowitego wysch-
niêcia.
Przy powlekaniu tego typu pod³o¿a nale¿y
stosowaæ farbê Amphibolin 2000 jedynie
w bieli i jasnych odcieniach o wspó³czynniku
odbicia œwiat³a > 60.

Noœne pow³oki tynków z ¿ywic syntetycz-
nych:
Stare tynki oczyœciæ metod¹ odpowiedni¹
do ich stanu. Przy czyszczeniu na mokro
powierzchnie dobrze osuszyæ przed przyst¹-
pieniem do dalszych prac. Zagruntowaæ
farb¹ Amphibolin 2000 rozcieñczon¹ maks.
5% wody.

Nienoœne pow³oki z lakierów, farb dysper-
syjnych lub tynków z ¿ywic syntetycz-
nych:
Ca³kowicie usun¹æ stosuj¹c odpowiedni¹
metodê, np. w sposób mechaniczny lub
przez wy³ugowanie, a nastêpnie oczyszcze-
nie strumieniem gor¹cej wody pod ciœnie-
niem. Zagruntowaæ farb¹ Amphibolin 2000
rozcieñczon¹ maks. 5% wody.
Powierzchnie mocno ch³on¹ce i osypuj¹ce
siê zagruntowaæ œrodkiem Dupa-grund.

Nienoœne warstwy mineralne:
Ca³kowicie usun¹æ przez zeszlifowanie,
zeszczotkowanie, zeskrobanie, czyszczenie
strumieniem wody pod ciœnieniem lub zasto-
sowaæ inn¹ metodê. W przypadku oczysz-
czania na mokro powierzchniê nale¿y po-
zostawiæ do wyschniêcia przed dalsz¹
obróbk¹. Zagruntowaæ œrodkiem Dupa-
grund.

Nie malowany mur licowy z ceg³y wapien-
no-piaskowej:
Do malowania nadaje siê jedynie mrozood-
porna ceg³a licowa nie zawieraj¹ca
powoduj¹cych pêcznienia i przebarwiania
domieszek takich jak piasek lub glina.
Gruntowaæ materia³ami Caparol Acryl-
Hydrosol lub CapaSol.

Nie malowane, nie wymiarowe elementy
drewniane:
Ze œwie¿ego drewna usun¹æ krople ¿ywicy
i pêcherze ¿ywiczne. Zawieraj¹ce t³uszcze
drewno tropikalne przemyæ rozpuszczal-
nikiem nitro. Ze starego drewna usun¹æ
spróchnia³e warstwy, a¿ do uzyskania zdro-
wej powierzchni. W przypadku drewna
liœciastego wilgotnoœæ drewna nie mo¿e
przekraczaæ 12%, przy drewnie iglastym –
15%. Zagruntowaæ œrodkiem Capalac-Holz-
Imprägniergrund. Przy obróbce drewna
maj¹cego sk³onnoœæ do przebarwieñ
konieczne jest wykonanie warstwy podk³a-
dowej materia³em Capacryl Holz-IsoGrund.

Powierzchnie ocynkowane:
Powierzchnie ocynkowane zmywaæ wod¹
amoniakaln¹ z dodatkiem detergentu i prze-
szlifowaæ flizem korundowym. Sp³ukaæ
dok³adnie czyst¹ wod¹.
Zagruntowaæ farb¹ Amphibolin 2000 roz-
cieñczon¹ maks. 5% wody.
Przy du¿ej wilgotnoœci otoczenia, barwne
pow³oki  na powierzchniach ocynkowanych
mog¹ pokryæ siê bia³ymi wykwitami. Wykwi-
ty œcieraæ na sucho, miejsca pokryæ dodat-
kow¹ warstw¹ farby Amphibolin 2000.

Twarde PCW:
Oczyœciæ i oszlifowaæ. Zagruntowaæ farb¹
Amphibolin 2000 rozcieñczon¹ maks. 5%
wody.

Wykonawstwo



Pow³oki typu Coil-Coating:
Czyœciæ wod¹ amoniakaln¹ z dodatkiem
detergentów. Gruntowaæ farb¹ Amphibolin
2000.
Uwaga: zawieraj¹ce silikon pow³oki typu
coil-coating nie nadaj¹ siê do malowania. Ze
wzglêdu na fakt, i¿ nie da siê tego ustaliæ na
budowie, nale¿y wykonaæ malowanie prób-
ne i sprawdziæ przyczepnoœæ warstwy.

Mur licowy z ceg³y ceramicznej:
Do malowania nadaje siê jedynie mrozood-
porna ceg³a licowa lub klinkier bez innych
domieszek. Spoiny nie mog¹ byæ spêkane,
mur musi byæ suchy, pozbawiony wykwitów
solnych.
Zagruntowaæ farb¹ Amphibolin 2000 roz-
cieñczon¹ maks. 5% wody. Jeœli na warstwie
gruntuj¹cej pojawiaj¹ siê br¹zowe wykwity,
kolejne warstwy wykonaæ bezwodn¹ farb¹
do fasad Duparol (karta informacyjna nr
150).

Powierzchnie zanieczyszczone spalinami
przemys³owymi i sadz¹:
Powlekaæ bezwodn¹ farb¹ fasadow¹
Duparol (karta informacyjna nr 150).

Powierzchnie zaatakowane przez glony,
pleœnie i mchy:
Malowaæ specjaln¹, grzybo- i glonobójcz¹
farb¹ fasadow¹ Amphibolin-W (karta infor-
macyjna nr 105).

Spêkane powierzchnie tynku i betonu:
Powlekaæ preparatami systemu Cap-elast
(karta informacyjna nr 160).

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Wystêpuj¹c¹ na powierzchni sól zeszc-
zotkowaæ na sucho i usun¹æ. Zagruntowaæ
œrodkiem Dupa-grund. W przypadku
powlekania powierzchni z wykwitami solny-
mi nie ma gwarancji trwa³ego przylegania
warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Ubytki:
Ma³e ubytki w pod³o¿ach mineralnych
naprawiæ mas¹ szpachlow¹ Caparol-
Fassaden-Feinspachtel.
Wiêksze ubytki do 20 mm zaleca siê reper-
owaæ mas¹ szpachlow¹ Capalith-
Fassadenspachtel P. Miejsca szpachlowane
nale¿y zagruntowaæ. Postêpowaæ zgodnie z
zaleceniami kart informacyjnych nr 710 i nr
720.

Powierzchnie wewnêtrzne

Tynki wapienno-cementowe i cementowe:
Mocne, normalnie ch³on¹ce tynki malowaæ
bez wczeœniejszej obróbki.
Porowate, piaszcz¹ce, silnie ch³on¹ce tynki
gruntowaæ materia³ami Caparol Acryl-
Hydrosol lub CapaSol.

Gotowe tynki gipsowe i tynki 
anhydrytowe:
Gruntowaæ materia³em Caparol-Haftgrund.
Tynki gipsowe z b³yszcz¹c¹ warstw¹ martwi-
cy gipsowej przeszlifowaæ, oczyœciæ z py³u
i zagruntowaæ materia³em Caparol-Tiefgrund
TB.

P³yty gipsowe:
P³yty silnie ch³on¹ce gruntowaæ œrodkiem
Caparol Acryl-Hydrosol lub Caparol-Tief-
grund TB.
P³yty zwarte, o g³adkiej powierzchni grun-
towaæ materia³em sczepnym Caparol-Haft-
grund.

P³yty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifowaæ nadmiar szpachlówki. Miêkkie
i przeszlifowane miejsca wzmocniæ materia-
³em Tiefgrund TB, ca³¹ powierzchniê zagrun-
towaæ materia³em Caparol-Haftgrund lub
CapaSol.
P³yty z zawartoœci¹ sk³adników wodoroz-
cieñczalnych i mog¹cych powodowaæ prze-
barwienia gruntowaæ materia³em Caparol-
Filtergrund fein.

Beton:
Usun¹æ pozosta³oœci œrodków zmniejszaj¹-
cych przyczepnoœæ, a tak¿e substancje pyl¹-
ce i piaszcz¹ce.

Beton komórkowy:
Gruntowaæ materia³em Capaplex rozcieñ-
czonym wod¹  w stosunku 1:3.

Mur licowy z ceg³y wapienno-piaskowej
i ceg³y ceramicznej:
Malowaæ bez przygotowania.

Pow³oki noœne:
Pow³oki matowe i s³abo ch³on¹ce malowaæ
bez wczeœniejszego przygotowania.
Pow³oki b³yszcz¹ce i pow³oki lakiernicze
zmatowiæ (przeszlifowaæ). Gruntowaæ mate-
ria³em Caparol-Haftgrund.

Pow³oki nienoœne:
Nienoœne pow³oki z farb dyspersyjnych,
lakierów, tynków z ¿ywic syntetycznych
usun¹æ.
Pod³o¿a s³abo ch³on¹ce i g³adkie gruntowaæ
materia³em Caparol-Haftgrund.
Pod³o¿a porowate, piaszcz¹ce, wzglêdnie
silnie ch³on¹ce gruntowaæ materia³ami Acryl-
Hydrosol lub CapaSol.
Nienoœne pow³oki z farb mineralnych usu-
n¹æ mechanicznie, pod³o¿a odkurzyæ.
Gruntowanie materia³em Caparol- Tiefgrund
TB.

Pow³oki z farb klejowych:
Zmyæ do pod³o¿a. Gruntowaæ materia³em
Caparol-Tiefgrund TB.

Niemalowane tapety papierowe i typu
"Rauhfaser ":
Malowaæ bez przygotowania.

Tapety nie przyczepne do pod³o¿a:
Ca³kowicie usun¹æ. Zmyæ pozosta³oœci kleju
i tapety. Gruntowanie materia³em Caparol-
Tiefgrund TB.

Pod³o¿a zagrzybione:
Nalot pleœniowy i grzybiczny usun¹æ mecha-
nicznie poprzez zeszczotkowanie lub
zeskrobanie na mokro. Powierzchnie zmyæ
œrodkiem grzybobójczym Capatox i zostawiæ
do ca³kowitego wysuszenia. Gruntowaæ
zgodnie z rodzajem i w³aœciwoœciami
pod³o¿a.
Na pod³o¿ach silnie zaatakowanych wyko-
naæ warstwê wierzchni¹ materia³ami
Indeko-W lub Malerit-W.

Pod³o¿a z plamami wodnymi, nikotyno-
wymi, z sadzy lub t³uszczu:
Zabrudzenia od nikotyny, sadzy, t³uszczu
zmyæ wod¹ z dodatkiem detergentów
i dobrze wysuszyæ. Wyschniête zacieki
wodne zeszczotkowaæ na sucho. Wykonaæ
pow³okê izoluj¹co-odcinaj¹c¹ z materia³u
Caparol-Filtergrund fein (karta informacyjna
nr 845).
Na powierzchniach silnie zabrudzonych
wykonaæ warstwê wierzchni¹ œrodkiem
Caparol-IsoDeck (karta informacyjna nr
848).

Drewno i materia³y drewnopochodne:
Gruntowaæ nierozcieñczon¹ farb¹ Amphi-
bolin 2000. Drewno i materia³y drewno-
pochodne sk³onne do przebarwieñ grun-
towaæ materia³em izoluj¹cym Capacryl Holz-
IsoGrund.

Uzupe³nianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupe³niaæ
szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel,
w razie potrzeby miejsca naprawione
zagruntowaæ.

W niniejszej karcie niemo¿liwe jest opisanie
wszystkich wystêpuj¹cych w praktyce
rodzajów pod³o¿y oraz sposobów ich przy-
gotowania. W przypadku obróbki pod³o¿y,
które nie zosta³y opisane w powy¿szej karcie
informacyjnej, konieczne jest skontakto-
wanie siê z naszym serwisem technicznym.
Chêtnie udzielimy Pañstwu szczegó³owych
informacji zwi¹zanych z konkretnym obiek-
tem. 

Konsultacje techniczne



Zawarty w farbie Amphibolin 2000 katalizator adhezji zapobiega pêcznieniu spoiwa, nawet przy d³ugotrwa³ym nara¿eniu pow³oki na
dzia³anie wilgoci. Dziêki temu pow³oka œciœle przylega do pod³o¿a, nie tworz¹c wybrzuszeñ i nie odpryskuj¹c. Prezentujemy poni¿ej
test laboratoryjny przeprowadzony na p³ytach szklanych.
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