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Produkt 
Farba zolokrzemianowa Goldmurit to  farba elewacyjna na bazie zolu kwasu krzemowego. Farba jest wysoce 
dyfuzyjna, odporna na szorowanie oraz działanie warunków atmosferycznych, posiada doskonałą siłę krycia.   

Zastosowanie 
Farba zolokrzemianowa Goldmurit jest farbą elewacyjną przeznaczoną na nowe podłoża m ineralne, takie jak 
tynki wapienne lub wapienno-cementowe, tynki silikatowe i podłoża kamienne, a także do renowacji starych 
nośnych powłok mineralnych. Zastosowane spoiwo powoduje chemiczne związanie z podłożem co dodatkowo 
korzystnie wpływa na trwałość technologii. Farba dodatkowo charakteryzuje się zwiększoną odpornością na 
wpływ warunków atmosferycznych oraz możliwością aplikacji na podłoża dyspersyjne. Nie nadaje się 
do malowania podłoży z wykwitami solnymi, powierzchni lakierowanych, PCV i powierzchni drewnianych.  

Parametry techniczne 
Kategoria połysku: G3 (mat) 
Wielkość ziarna: S2 (średnie) 
Przenikalność pary wodnej: V1 (duża) 
Przepuszczalność wody W24: W2 (średnie) 
Grubość powłoki: E3 (>100≤200μm) 
Pokrywanie rys: A1 (>100μm) 

Obróbka 
Podłoże powinno być równe, czyste, suche, wolne od pyłów i środków obniżających przyczepność. Mocno 
i nierównomiernie chłonne podłoża zagruntować 2-krotnie "mokro na mokro" mieszanką gruntu pod farby 
silikatowe (Grunt Goldmurit silikatowy)i wody w stosunku 2:1 (2 części gruntu na 1 część 
wody) . W przypadku  świeżych i nośnych podłoży mineralnych nanieść warstwę pośrednią z 2 cz. farby 
zolokrzemianowej Goldmurit 1 cz. gruntu Goldmurit silikatowy. Po min. 12 godz. położyć warstwę ostateczną 
farby zolokrzemianowej Goldmurit, nierozcieńczoną lub rozcieńczoną wodą max. 5%. W przypadku ścian 
szczególnie narażonych na działania pogodowe konieczna jest dodatkowa warstwa pośrednia. Po odpowiednim 
przygotowaniu podłoża malować pędzlem, wałkiem lub natryskując (natryskiwanie bez powietrza, farbę 
dokładnie wymieszać i przelać przez sito). Nie stosować w temperaturze poniżej +8oC (dot. temp. malowanego 
obiektu). 
Parametry do nakładania metodą natrysku bezpowietrznego 
Dysza: 517 (Wagner, Graco) 
Ciśnienie: 220 bar 
Odległość pistoletu od malowanej powierzchni: 30 - 40 cm  
Uwaga: zalecany jest agregat o większej wydajności niż PS 22 np. PS 30. 

Wysychanie 
Przy temperaturze +20oC i względnej wilgotności powietrza 65% powierzchnia nadaje się do ponownego 
pomalowania po ok. 6-8 godzinach. Za całkowicie suchą można uznać po ok. 48 godzinach. W przypadku 
niższej temperatury i wyższej wilgotności powietrza czas wysychania może ulec zmianie. 
Uwaga! Nie malować podczas bezpośredniej operacji słońca, przy silnym wietrze lub niebezpieczeństwie 
deszczu. By zachować właściwości farby, nie mieszać jej z innymi produktami. Sąsiadujące powierzchnie 
(ceramika, szkło, klinkier, kamienie naturalne, metal) dokładnie zabezpieczyć przed zapryskaniem. Nie stosować 
na powierzchniach lakierowanych, z tworzyw sztucznych, podłożach z wykwitami solnymi. 

Zużycie 
Ok. 80 -120 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu. W przypadku szorstkich powierzchni odpowiednio 
więcej. Na bazie podanego przeciętnego zużycia 1 l wystarcza na pomalowanie ok.12 m2 przy jednokrotnym 
malowaniu. 

Składowanie: 
Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. 
Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Produkt zachowuje swoje właściwości przez 24 miesiące 
od wyprodukowania. Data produkcji na opakowaniu. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego 
pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. 

Produkt zgodny z PN-EN 1062-1:2005. 
Produkt zgodny z  

ETA-19/0045 
ETA-17/0564 
Certyfikat ZKP 1488-CPR/0521/Z   
DWU-1/Gold-Therm-Opt/2019 
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DWU-1/Gold-Wool-Opt/2017 
 

Opakowanie:  
5l; 10l 

 


