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CERABRAN® HYBRID OUTSIDE
Farba elewacyjna z aktywną ochroną przed wilgocią

         Opis produktu

   Grubość warstwy 150 – 200 µm 
   Maksymalna grubość ziarna drobna
   Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza (wartość sd) <0,04 m (wysoka) V1 
   Absorbcja wody (Wartość w) 0,04 m [kg/(m² · h0,5)] (niska) V3

Farba elewacyjna na bazie krzemianu i akrylanu (technologia hybrydowa) z innowacyjnymi wypełniaczami funkcjonalnymi zapewniającymi 
doskonałe i trwałe zarządzanie wilgotnością na fasadzie. wysoka przepuszczalność pary wodnej i odporność na deszcz.
CERABRAN® HYBRID OUTSIDE o wyjątkowej przyczepności jest niezwykle odporna na pęknięcia, odporna na warunki atmosferyczne i
odporna na ścieranie. Niska tendencja do zabrudzeń i niepodatna na rozwój glonów i grzybów.

Aplikacja
Farba dyspersyjna na bazie krzemianu i akrylanu do zastosowania na zewnątrz. Opracowana specjalnie do zastosowania na tynki mineralne,na 
nienaruszone farby plastyczne,na trwałych starych powłokach i istniejących systemach ETICS. Optymalna jako końcowa powłoka na systemy 
tynków izolacyjnych CERABRAN®.

• na bazie krzemianu i akrylanu
• wysoce dyfuzyjna
• odporna na ulewny deszcz
• wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne
• niepodatna na rozwój glonów i grzybów
• niska tendencja do zabrudzeń
• właściwości hydrofilowe
• wysoki połysk kolorów
• matowy wygląd krzemianu 
• nie zawiera kapsułkowanych produktów biobójczych 

Opakowanie
12, 5 l wiadro (32 wiadra/1 paleta)

Barwa
Biała (barwa możliwa do uzyskania zgodnie z systemem mieszania kolorów CERABRAN® COLOR)

Połysk
matowa

Przechowywanie/transport
Chłodny, ale bez mrozu. Można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym pojemniku. Data produkcji patrz na opakowaniu.

Dane techniczne

Przy barwieniu możliwe są odchylenia tych wartości

ODPORNY NA
GLONY I GRZYBY
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         Obróbka

CERABRAN® HYBRID OUTSIDE można nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Farba elewacyjna jest gotowa do użycia 
prosto z opakowania. Przed obróbką i po dłuższych przerwach w pracy, materiał musi być dokładnie wymieszany odpowiednimi narzędziami 
roboczymi (mieszadłem, mieszadłem silnikowym)! Temperatura robocza powietrza i podłoża nie może być mniejsza niż + 5°C. Nie używać w 
bezpośrednim świetle słonecznym lub silnym wietrze. W skład wchodzi spoiwo akrylowe przez co należy unikać przetwarzania na bardzo ciepłych 
powierzchniach. W celu osiągnięcia gwarantowanych właściwości farba CERABRAN® HYBRID OUTSIDE musi być nakładana dwukrotnie. 

Czas schnięcia
Dla średnich wartości temperatury i wilgotności powietrza (25°C/65%), czas schnięcia powinien wynosić około 2 godzin między operacjami.
Czas schnięcia końcowej powłoki wynosi min. 48 h. W tym czasie farba jest nadal podatna na zabrudzenia i dlatego powinna być chroniona
przed zabrudzeniem.

Podłoże
Podłoże musi być stałe, suche, czyste, stabilne, wolne od oleju, wolne od tłuszczu i wolne od wykwitów, spiekanych warstw lub środków 
antyadhezyjnych. Niezrównoważone stare powłoki muszą być właściwie usunięte. Odpowiednio przygotować powierzchnie osłabiające 
przyczepność. Należy nanieść CERABRAN® UNIPRIME na silnie chłonne powierzchnie. Farba może być stosowana na normalnie chłonnych 
podłożach nośnych bez wcześniejszego gruntowania. Jeśli to konieczne, zagruntować niechłonnei, gładkiei powierzchnie CERABRAN® BASIC. 
Należy zszorstkować gładkie, śliskie powierzchnie. Składniki sprzyjające korozji muszą być odpowiednio wstępnie zagruntowane. Stare powłoki 
należy dokładnie wymyć przed nałożeniem farby. Nie można zagwarantować trwałej przyczepności CERABRAN® HYBRID OUTSIDE do płaszczyzn 
z wykwitami solnymi. Należy przestrzegać ulotek BFS, a także VOB, część C, DIN 18363, Abs. 3

Czyszczenie narzędzi
Należy natychmiast po użyciu CERABRAN® HYBRID OUTSIDE oczyścić narzędzia wodą.

Rozcieńczanie
Maksymalną ilością wody do 5%.

Parametry opryskiwaczy bezpowietrznych
Dysza: 0,019 cala
Ciśnienie: max.100 bar

Zużycie
W przybliżeniu 150 ml/m²/ 1 warstwę. Dokładne zużycie fabry należy określić w zależności od podłoża.
W celu osiągnięcia gwarantowanych właściwości farba CERABRAN® HYBRID OUTSIDE musi być nakładana dwukrotnie. 

Przechowywanie/transport
Chłodny, ale bez mrozu. Można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku. Data produkcji patrz na opakowaniu.

Zapewnienie jakości
Nasze produkty są wytwarzane przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych i monitorowane jakościowo w najnowszych 
laboratoriach badawczych.

Limit UE na zawartość LZO
Kategoria A/C, max. 40 g/l LZO (2010). Ten produkt zawiera <2 g/l LZO.

Utylizacja odpadów
Tylko puste pojemniki do recyklingu.  Płynne pozostałości farby należy  utylizować w punkcie zbiórki odpadów. Zaschniętą farbę można usuwać 
jako odpady budowlane i rozbiórkowe.

Warunki bezpieczeństwa
Wszystkie dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w kartach charakterystyki.
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