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Sylitol-Compact
Grubowarstwowa farba na bazie krzemianów 
do powierzchni wewnêtrznych i zewnêtrznych.

Opis produktu

Przeznaczenie:
Do wykonywania wysokowartoœciowych,
wype³niaj¹cych pow³ok na bazie krzemia-
nów odpornych na dzia³anie czynników
atmosferycznych, dobrze chroni¹cych
przed agresywnymi zanieczyszczeniami
powietrza. Do stosowania wewn¹trz i na
zewn¹trz budynków w celu egalizacji
nierównomiernie za-tartych tynków. Farba
szczególnie polecana do mineralnych
tynków drapanych i natryskiwanych. Sto-
sowana pod pow³oki krzemianowe na
g³adkich i zwartych pod³o¿ach jako warst-
wa poœrednia zwiêk-szaj¹ca przyczep-
noœæ. Wewn¹trz do wykonywania pow³ok
o drobnej strukturze.

W³asnoœci: 
■■ Odporna na wp³ywy atmosferyczne

wg VOB.
■■ Wysokodyfuzyjna dla pary wodnej

(sdH2O<0,1 m).
■■ Przepuszczalna dla CO2.
■■ Hydrofobowa.
■■ Dobra przyczepnoœæ do pod³o¿y min-

eralnych poprzez krzemianowanie.
■■ Wype³niaj¹ca, do wykonywania drob-

noziarnistych pow³ok plastycznych
i egalizuj¹cych.

■■ Posiada w³aœciwoœci sczepne.
■■ £atwa w obróbce.
■■ Przyjazna dla œrodowiska.

Opakowania:
12,5 l.

Spoiwo:
Szk³o wodne potasowe z dodatkiem sta-
bilizatorów organicznych wg DIN 18 363,
ust. 2.4.1.

Po³ysk:
Matowy.

Barwa:
Bia³a.
Mo¿liwoœæ barwienia barwnikami Sylitol
Volltonfarben, maks. w stosunku 1:10. Po
dodaniu wiêkszej iloœci barwnika farba
traci stopniowo w³aœciwoœci wype³niaj¹ce.
Przy zakupie min. 100 kg w jednym odcie-
niu na zamówienie, mo¿liwa jest dostawa
materia³u zabar-wionego fabrycznie.
Ca³oœæ samodzielnie zabarwionego mate-
ria³u nale¿y zmieszaæ ze sob¹ w celu
unikniêcia ró¿nic kolo-rystycznych.

Sk³adowanie:
Sk³adowaæ w ch³odnym miejscu w tem-
peraturach dodatnich. Napoczête pojem-
niki przechowywaæ szczelnie zamkniête.
Materia³ przechowywaæ tylko w pojem-
nikach z tworzywa sztucznego.
Sk³adowaæ do 12 miesiêcy.

Uwaga:
Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym
dla dzieci. Chroniæ oczy i skórê przed
spryskaniem farb¹. W przypadku kontaktu
z oczami lub skór¹ natychmiast przemyæ
obficie wod¹. Przy natryskiwaniu nie wdy-
chaæ oparów. Zapobiegaæ przedostaniu
siê farby do zbiorników wodnych. 

Utylizacja:
Ca³kowicie opró¿nione pojemniki nadaj¹
siê do utylizacji. Resztki materia³u po
wyschniêciu traktowaæ jako odpady bu-
dowlane lub domowe.

Kod produktu dla farb i lakierów:
M-SK01.

Atesty:
Pañstwowy Zak³ad Higieny: ocena higie-
niczna nr B-1006/94.
Certyfikat DIN EN ISO 9001.
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Budowa pow³ok:
Jako warstwa gruntuj¹ca, poœrednia i wierz-
chnia stosowaæ  farbê Sylitol-Compact roz-
cieñczon¹ maks. 5% materia³u Sylitol-
Konzentrat.
Pod³o¿a silnie i nierównomiernie ch³on¹ce
uprzednio gruntowaæ materia³em Sylitol-
Konzentrat roz-cieñczonym wod¹ w sto-
sunku 2:1.

Sposób nanoszenia:
Nanosiæ pêdzlem lub wa³kiem.
Do wykonywania pow³ok o drobnej struktu-
rze rozcieñczaæ farbê materia³em Sylitol-
Konzentrat rozcieñczonym wod¹ w stosunku
1:1, a¿ do uzyskania ¿¹danej konsystencji.
Materia³ nanosiæ pêdzlem lub wa³kiem,
nadaæ strukturê skórki pomarañczowej
wa³kiem z tworzywa piankowego o wielkoœci
ziar-na 3-5 mm. Przy pow³okach struktural-
nych wykonywanych wewn¹trz zaleca siê
wykonanie warstwy wierzchniej z krzemia-
nowej farby wewnêtrznej Sylitol Bio-Innen-
farbe.

Czyszczenie narzêdzi:
Narzêdzia zaraz po u¿yciu przemyæ wod¹,
ewentualnie z dodatkiem detergentów. Pod-
czas przerw w pracy narzêdzia trzymaæ
zanurzone w farbie lub w wodzie.

Zu¿ycie:
200-250 ml/m2 na jedn¹ warstwê na g³adkim
pod³o¿u. Na pod³o¿ach o zró¿nicowanej
strukturze od-powiednio wiêcej.

Temperatura obróbki:
+8°C dla pod³o¿a i otoczenia. Nie pracowaæ
przy bezpoœrednim nas³onecznieniu, desz-
czu, wysokiej wilgotnoœci powietrza (mg³a),
silnym wietrze. Sprawdziæ mo¿liwoœæ wyst¹-
pienia przymrozków.

Czas schniêcia:
Pomiêdzy nak³adaniem poszczególnych
warstw zachowaæ przynajmniej 12-godzinne
przerwy. 
W ni¿szych temperaturach i przy wy¿szej
wilgotnoœci powietrza czasy te mog¹ siê
wyd³u¿yæ.
Przy powlekaniu powierzchni wewnêtrznych
zapewniæ dobr¹ wentylacjê aby umo¿liwiæ
szybkie wysy-chanie pow³ok.

Uwaga:
Przy malowaniu wiêkszych powierzchni, aby
unikn¹æ ró¿nic kolorystycznych na stykach,
nale¿y zatrudniæ wystarczaj¹c¹ liczbê pra-
cowników i malowaæ jednym ci¹giem meto-
d¹ „mokrym w mokre”.
Powierzchnie poziome nara¿one na dzia³a-
nie wody powinny mieæ spadek umo¿liwia-
j¹cy nie utrudniony odp³yw wody.

Tolerancja na inne materia³y:
Aby zachowaæ specyficzne w³asnoœci pro-
duktu nie nale¿y go mieszaæ z innymi mate-
ria³ami.

Zabezpieczenie otoczenia:
Starannie zabezpieczyæ otoczenie malowa-
nej powierzchni, zw³aszcza szk³o, ceramikê,
powierzchnie lakierowane, klinkier, kamienie
naturalne, metal i drewno naturalne oraz la-
zurowane. Miejsca spryskane farb¹ natych-
miast zmywaæ obficie wod¹.
Przy silnym wietrze na rusztowaniu zamoco-
waæ os³ony.

Zabezpieczenie elementów 
konstrukcyjnych:
Wystaj¹ce czêœci budynku, takie jak gzym-
sy, parapety okienne, zwieñczenia murów
itd., nale¿y odpowiednio zabezpieczyæ
obróbkami, aby unikn¹æ powstawania za-
brudzeñ lub silnego zawilgocenia œcian.

Odpowiednie pod³o¿a i ich przygotowanie
Pod³o¿e musi byæ suche, czyste oraz poz-
bawione substancji zmniejszaj¹cych przy-
czepnoœæ.
Postêpowaæ wg VOB, czêœæ C, DIN 18363,
ust. 3.

Powierzchnie zewnêtrzne:
Tynki wapienne, cementowo-wapienne i ce-
mentowe:
W zale¿noœci od warunków atmosferycz-
nych, nowe tynki nale¿y pozostawiæ przez
2 - 4 tygodnie do ca³kowitego zwi¹zania
i wyschniêcia.

Tynk ze œcieraj¹c¹ siê lub pyl¹c¹ warstw¹
wierzchni¹:
Œcieraj¹c¹ siê lub pyl¹c¹ warstwê, która
zmniejsza przyczepnoœæ pow³oki usun¹æ
przez fluatowanie, nastêpnie zmyæ wod¹.

Tynk ze szklist¹ warstw¹ martwicy:
B³yszcz¹c¹ warstwê martwicy wytrawiæ
przez fluatowanie, nastêpnie zmyæ wod¹.

Tynki o osypuj¹cej siê powierzchni :
Zeszczotkowaæ na sucho. Ca³¹ powierzch-
niê zmyæ strumieniem wody pod ciœnieniem.

Stare mocne tynki wapienne, cementowe
i cementowo-wapienne:
Zabrudzone i pokryte glonami powierzchnie
czyœciæ rêcznie lub mechanicznie, np.
strumieniem wody pod ciœnieniem lub stru-
mieniem wody pod wysokim ciœnieniem
z dodatkiem piasku. Piaskowanie wilgotnym
piaskiem mo¿liwe jest tylko w przypadku
zwartych tynków cementowych i wapienno-
cementowych.
Tynki pokryte glonami zmyæ œrodkiem grzy-
bobójczym Capatox.

Tynki mineralne lub krzemianowe 
w systemach dociepleñ:
Tynki zabrudzone i pokryte glonami czyœciæ
strumieniem wody pod niskim ciœnieniem,
ewentualnie z dodatkiem detergentu. Nie
stosowaæ czyszczenia mechanicznego.
Tynki pokryte glonami zmyæ œrodkiem
Capatox.

Tynki uzupe³niane:
Przy naprawianiu otwartych pêkniêæ i  usz-
kodzonych powierzchni tynku nale¿y zwra-
caæ uwagê na to, aby zaprawa u¿ywana do
napraw odpowiada³a wytrzyma³oœci i struk-
turze zaprawy w pod³o¿u.
Do napraw tynków szczególnie dobrze na-
daj¹ siê gotowe zaprawy trasowo-wapienne
lub trasowo-cementowe. Wype³nienia przed
malowaniem powinny dobrze zwi¹zaæ
i wyschn¹æ. Zasadniczo nale¿y je fluatowaæ
i sp³ukaæ. Trzeba zwróciæ przy tym uwagê,
aby fluatowaæ zawsze na 1-2 szerokoœci szc-
zotki wokó³ miejsca naprawy. Przy wiêk-
szych naprawach tynku nale¿y zawsze flua-
towaæ ca³¹ po-wierzchniê (stary i nowy tynk).

Stare pow³oki mineralne:
Mocne, stare pow³oki czyœciæ na sucho lub
na mokro. Nie przylegaj¹ce, zwietrza³e
pow³oki mineralne usun¹æ przez zeszlifo-
wanie, zeskrobanie lub wytrawianie, ca³¹
powierzchniê sp³ukaæ dobrze wod¹. Zagrun-
towaæ materia³em Sylitol-Konzentrat rozcieñ-
czonym wod¹ w stosunku 2:1

Stare, nienoœne pow³oki z farb 
dyspersyjnych: 
Usun¹æ mechanicznie, lub przez wy³ugowa-
nie i zmyæ strumieniem gor¹cej wody pod
wysokim ciœnieniem. Wy³ugowane, nie ch³o-
n¹ce pod³o¿a gruntowaæ materia³em Sylitol-
Minera.
Zmyte, silnie ch³on¹ce pod³o¿a gruntowaæ
materia³em Sylitol-Konzentrat rozcieñczo-
nym wod¹ w sto-sunku 2:1. Warstwa
poœrednia z materia³u Sylitol-Minera.

Stare, noœne pow³oki z farb dyspersyjnych:
Zabrudzone, lekko kreduj¹ce pow³oki usu-
n¹æ ca³kowicie strumieniem wody pod ciœ-
nieniem lub stosu-j¹c inn¹ metodê. Malowaæ
farb¹ Sylitol-Egalisationsfarbe lub farb¹
silikonow¹ AmphiSilan-Fassadenfarbe.

Mury licowy z ceg³y wapienno- piaskowej:
Do malowania nadaje siê tylko mrozoodpor-
na ceg³a licowa bez powoduj¹cych pêcznie-
nie i zmianê barwy domieszek, takich jak
grudki piasku, gliny itp.
Spoinowanie musi byæ wykonane bez
pêkniêæ i nie mo¿e zawieraæ ¿adnych œrod-
ków uszczelniaj¹cych lub im podobnych
zmniejszaj¹cych przyczepnoœæ. Wykwity
solne zeszczotkowaæ na sucho. Powierzch-
nie œcieraj¹ce siê fluatowaæ w ca³oœæ, a nas-
têpnie zmyæ.

Kamieñ naturalny:
Kamieñ naturalny powinien byæ zwarty, su-
chy i pozbawiony wykwitów. Kamieñ zwiet-
rza³y na powierzchni przed malowaniem
wzmocniæ przez wielokrotne nas¹czanie
estrami kwasu krzemowego.
Kamieñ zabrudzony czyœciæ strumieniem
wody pod ciœnieniem. Naprawy kamienia nie
powinny byæ wykonywane zaprawami tyn-
karskimi, lecz specjalnymi materia³ami
stosowanymi jako substytut kamienia. Miej-
sca naprawiane musz¹ dobrze zwi¹zaæ
i przed malowaniem powinny byæ odpo-
wiednio fluatowanie i zmyte.

Wstêpuj¹ca wilgoæ:
Wstêpuj¹ca wilgoæ przedwczeœnie niszczy
pow³oki. Trwa³y efekt uzyskuje siê tylko
przez za³o¿enie odpowiedniej izolacji. Dobre
i d³ugotrwa³e rozwi¹zanie stanowi zastoso-
wanie materia³ów z systemu tynków renowa-
cyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA.
Szczególnie w przypadku starszych budyn-
ków korzystne jest wykonanie pomiêdzy
coko³em a gruntem warstwy drena¿owej ze
¿wiru.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
W przypadku powlekania powierzchni
z wykwitami solnymi nie ma gwarancji
trwa³ego przylegania warstwy i likwidacji
wykwitów solnych.

Wykonawstwo



Powierzchnie wewnêtrzne:

Pod³o¿a mineralne z warstw¹ martwicy, 
z pyl¹c¹ lub œcieraj¹c¹ siê warstw¹ 
wierzchni¹:
Warstwê usun¹æ mechanicznie lub przez flu-
atowanie, nastêpnie zmyæ wod¹.

Nowe tynki wapienne, 
wapienno-cementowe i cementowe:
Pozostawiæ nie malowane przez okres 2-4
tygodni.

Gotowe tynki gipsowe:
Zwarte tynki gruntowaæ materia³em Caparol-
Haftgrund. Miêkkie tynki gipsowe wzmocniæ
materia³em Caparol-Tiefgrund TB. Tynki ze
szklist¹ warstw¹ martwicy gipsowej przeszli-
fowaæ, oczyœciæ z py³u. Zagruntowaæ mate-
ria³em Caparol-Tiefgrund TB. Po ca³kowitym
wyschniêciu nanieœæ za ka¿dym razem
pow³okê poœredni¹ z materia³u Caparol
Haftgrund.

P³yty gipsowo-kartonowe:
Nadmiar szpachlówki zeszlifowaæ. Grunto-
waæ materia³em Caparol-Haftgrund. Miêkkie,
szpachlowane gipsem miejsca gruntowaæ
materia³em Caparol Tiefgrund TB.
P³yty z zawartoœci¹ wodorozcieñczalnych
substancji mog¹cych powodowaæ przebar-
wienia gruntowaæ materia³em Caparol-
Filtergrund fein, wykonaæ pow³okê poœred-
ni¹ z materia³u Caparol Haftgrund.

P³yty gipsowe:
Gruntowaæ materia³em Caparol-Haftgrund. 

Beton:
Usun¹æ pozosta³oœci substancji zmniejsza-
j¹cych przyczepnoœæ. Gruntowanie mate-
ria³em Caparol Haftgrund.

Mur licowy z ceg³y wapienno-piaskowej:
Wykwity solne zeszczotkowaæ na sucho.

Mur licowy z ceg³y ceramicznej:
Gruntowaæ materia³em Caparol Haftgrund.

Noœne pow³oki wapienne, 
cementowe i krzemianowe:
Pod³o¿a silnie ch³on¹ce gruntowaæ mate-
ria³em Sylitol-Konzentrat rozcieñczonym
wod¹ w stosunku 2:1.

Noœne, matowe pow³oki z farb dysper-
syjnych i tynki z ¿ywic syntetycznych:
Gruntowanie materia³em Caparol Haftgrund.

Pow³oki nienoœne:
Nienoœne pow³oki lakiernicze, dyspersyjne,
tynki z ¿ywic syntetycznych usun¹æ. Grun-
towaæ materia-³em Caparol Haftgrund.
Nienoœne pow³oki z farb mineralnych usu-
n¹æ mechanicznie. Gruntowaæ materia³em
Sylitol Konzentrat rozcieñczonym wod¹
w stosunku 2:1.

Pow³oki z farb klejowych:
Zmyæ do pod³o¿a. Gruntowaæ materia³em
Caparol Tiefgrund TB, pow³oka poœrednia
z materia³u Caparol Haftgrund.

Powierzchnie pokryte pleœni¹:
Nalot z pleœni usun¹æ przez zeszczotko-
wanie na mokro, zeskrobanie lub zdrapanie.
Powierzchniê zmyæ œrodkiem Capatox i dob-
rze wysuszyæ. 

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