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ASOCRET-P/HB
Mineralna warstwa sczepna

Nr art. 5515TAGOCON-F
Wysokiej jakości, farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej.

Właściwości:
•matowa
•wysoka zdolność krycia
•wysoce odporna na wpływy czynników 
  atmosferycznych
•wysoka hydrofobowość
•dyfuzyjna dla pary wodnej
•odporna na porost glonów i grzybów

Zastosowanie:
TAGOCON-F jest wysokiej jakości farbą do wymalo-
wań zewnętrznych i wewnętrznych, w której spoiwo 
bazuje na żywicach silikonowych.  Przeznaczona jest do 
wykonywania zarówno pierwszych, jak i renowacyjnych 
powłok malarskich na   podłożach mineralnych (tynk, 
beton, piaskowiec, cegła) uprzednio niemalowanych 
jak i pokrytych mocno trzymającymi się wymalowania-
mi mineralnymi i dyspersyjnymi. Odporna na działanie 
czynników atmosferycznych. Polecana na obiekty 
pozostające pod opieką konserwatorów zabytków oraz 
wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka hydrofobo-
wość powierzchni i duża przepuszczalność pary wodnej. 
Przed naniesieniem farby należy zagruntować podłoże 
preparatem TAGOCON-G.

Dane techniczne:
Baza:  wysokojakościowa żywica silikonowa 
Kolor:  biały, inne wg palety barw
Zużycie:  ok. 0,33 l/m2 przy dwukrotnym
  malowaniu, dokładne zużycie należy  
  wyznaczyć poprzez dokonanie prób.
Gęstość: ok. 1,5 g/cm3

Rozcieńczanie:  produkt gotowy do użycia, w razie  
  konieczności preparatem gruntującym  
  TAGOCON-G w ilości nie 
  przekraczającej 10%
Wysychanie:  W temp. 20 oC i wilgotności względnej
                      powietrza 55% ok. 12 godzin

Czyszcze nienarzędzi: Wodą natychmiast po użyciu
Opakowanie:   jednorazowe opakowanie  
   plastikowe o pojemności 10l i  
   5l
Przechowywanie:  12 miesiący w szczelnie   
   zamkniętym, oryginalnym  
   opakowaniu, w pomieszczeniu  
   chłodnym, lecz chronionym  
   przed mrozem.
 
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i 
odtłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz 
słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy 
dokładnie usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki należy 
uzupełnić odpowiednimi zaprawami. Na powierzch-
niach skażonych grzybami należy zastosować preparat 
grzybobójczy RENOGAL (patrz karta techniczna). 

Gruntowanie:
Przed naniesieniem farby podłoże należy zagruntować 
gruntownikiem pod farby silikonowe TAGOCON-G, w 
przypadku podłoży o dużej chłonności grunt nanosić 
dwukrotnie metodą „mokre na mokre” 

Sposób nakładanie:  
TAGOCON-F należy nanosić dwukrotnie z zachowa-
niem ok. 12 godzin odstępu, wałkiem, szczotką lub 
przez natrysk (w tym także metodą AIRLESS, parametry 
nanoszenia w tabeli) Stosować w temperaturze od +5 
do 30oC.
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TAGOCON-F

Wskazówki:
Farbę nanosić długimi ruchami w ilości zapewniającej 
uzyskanie jednolitej i równomiernej powłoki. Zużycie 
farby  zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia.
W przypadku wyrobów w kolorze, przed naniesieniem 
farby koniecznie przeprowadzić test na zgodność
koloru. Świeże powłoki malarskie chronić przed opada-
mi atmosferycznymi - zacinającym deszczem, jak

Nanoszenie AIRLESS:

również gwałtownym wysychaniem (wiatr silne słońce).
Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użytku. 
Narzędzia po użyciu umyć wodą.

Należy przestrzegać obowiązującej Karty 
Charakterystyki WE!

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, 
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia 
Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci 
swą ważność.                                                                                                                                       1 0/18/KB/RS
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Nanoszenie Urządzenie Dysza Ciśnienie (bar) Filtr (mesh) Rozcieńczanie (%) Wydajność (l/min)

WAGNER
P r o S p r a y 

3.21
0552-519 200 60 10-20 1,25

TITAN Titan 450e 661-519 200 60 10 1,25

GRACO
U l t r M a x 

II795
PAA623 200 60 5 2,15


