
TAGOSIL-Profi
Wysokiej jakości farba krzemianowa

Instrukcja techniczna

Właściwości:
•matowa
•wysoka zdolność krycia
•odporna na wpływy atmosferyczne
•dyfuzyjna
•łatwa w stosowaniu

Zastosowanie:
TAGOSIL-Profi przeznaczony jest do wykonywa-
nia wyskojakościowych, trwałych wymalowań            
zewnętrznych na wszystkich podłożach mineralnych 
uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piasko-
wiec, cegła) oraz pokrytych mocno trzymającymi 
się wymalowaniami mineralnymi. 
Szczególnie zalecany jest do stosowania w sys-
temach Renowacji Starego Budownictwa. Dzięki 
chemicznej reakcji szkła wodnego potasowego z 
minerałami podłoża oraz CO2 z atmosfery nastę-
puje tzw. „utwardzenie powłoki malarskiej" (wysoka 
odporność na wpływy atmosferyczne i zanieczysz-
czenia przemysłowe). Nie zaleca się stosować 
TAGOSIL-Profi na istniejące wymalowania dysper-
syjne, olejne oraz podłoża gipsowe. Nie ma żad-
nych przeciwwskazań aby TAGOSIL-Profi stosować 
także do wymalowań wewnętrznych.

Dane techniczne:
Baza:   wodna dyspersji kopolimeru 
  akrylowego i stabilizowanej 
  krzemionki koloidalnej, 
  z dwutlenkiem tytanu 
  wypełniaczami węglanowymi oraz 
  środkami pomocniczymi 
  pochodzenia organicznego. 
 

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.
Stopień 
połysku:     matowa
Opakowanie:      jednorazowe opakowanie 
     plastikowe o poj.: 10l i 5l.
Przechowywanie:12 miesiące w szczelnie zamknię- 
     tym, oryginalnym opakowaniu,  
     w pomieszczeniu chłodnym lecz  
     chronionym przed mrozem.

Podłoże: 
Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, 
równe, nośne, odtłuszczone . 
W przypadku silnego porostu alg i grzybów należy 
zastosować preparat algo- i grzybobójczym. Luźne
ziarna i zanieczyszczenia należy usunąć w sposób 
mechaniczny lub wodą pod ciśnieniem. Wszelkie
nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi 
zaprawami wyrównującymi. Powłoki starych farb 
emulsyjnych należy dokładnie usunąć.

Gruntowanie: 
Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o nor-
malnej chłonności przed naniesieniem farby należy 
zagruntować TAGOSIL-G.

Nakładanie: 
Pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. 
Stosować w temperaturze nie niższej niż +7oC.

Nr art. 3 012B 

SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
ul. Sklęczkowska 18a
PL-99-300 Kutno
tel. 024 254 73 42
fax 024 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl



TAGOSIL-Profi

Rozcieńczanie:
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji można 
rozcieńczać wodą maks. 10 %

Wysychanie:
W temperaturze +20oC i względnej wilgotności 
powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi 
ok. 12 godzin. Niska temperatura i podwyższona 
wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania. 
Całkowite wyschnięcie powłoki ma charakter długo-
trwały. 

Wskazówki:
Farbę nanosić długimi ruchami w ilości zapewniają-
cej uzyskanie jednolitej i równomiernej powłoki. 
W przypadku wyrobów w kolorze, przed nanie-
sieniem farby koniecznie przeprowadzić test na 
zgodność koloru. 

Świeże powłoki malarskie chronić przed opadami 
atmosferycznymi - zacinającym deszczem, jak rów-
nież gwałtownym wysychaniem (wiatr silne słońce).
W przypadku dostania się preparatu do oka, 
należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie 
zasięgnąć porady lekarskiej.
Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użytku.
Narzędzia po użyciu umyć wodą.

Należy przestrzegać zaleceń podanych w 
obowiązującej wersji 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.               (03/2015)


