
ZUŻYCIE

Zużycie (dla powierzchni gładkich):

• malowanie jednokrotne - 0,25 kg/m²

• malowanie dwukrotne - 0,40 kg/m²
 

OPAKOWANIA

wiadro 10 kg, paleta 330 kg 
wiadro 25 kg, paleta 400 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Farbę silikonową weber.ton color przechowywać do 12 miesięcy od 
daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować 
w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nie-
uszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć 
w ciągu jednego miesiąca. 
Chronić przed wysoką temperaturą i mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu far-
bą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu 
ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku dostania się do dróg 
oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwia-

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

• Do malowania starych i nowych tynków mineralnych

• Do malowania tynków dekoracyjnych stanowiących wykoń-
czenie systemów ociepleń

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne, 
wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu, stare powłoki farb 
elewacyjnych powinny być usunięte przed nałożeniem farby. 
Malowane powierzchnie powinny być wykonane z jednorod-
nego materiału o tej samej fakturze, nie mogą być popękane. 
W przypadku malowania mineralnych, cienkowarstwowych 
tynków szlachetnych praca może się rozpocząć najwcześniej 
po minimum 3 dniach od wykonania tynku lub w przypadku 
tynków grubowarstwowych - po minimum 21 dniach (przy tem-
peraturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%). Niska 
temperatura lub wyższa wilgotność wydłuża podane czasy.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed nakładaniem farbę silikonową weber.ton color należy 
dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. W przypadku 
malowania dużych powierzchni zaleca się mieszać w większym 
pojemniku zawartość kliku wiader. 
Do malowania wstępnego (pierwsza warstwa) zaleca się roz-
cieńczenie farby poprzez dodanie 5-10% czystej wody

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przed użyciem farbę weber.ton color wymieszać mieszadłem 
elektrycznym.
Pierwszą warstwę farby weber.ton color nakładać na czyste i 
wyschnięte podłoże za pomocą pędzla bądź wałka malarskiego.
Pomalowaną powierzchnię pozostawić do wyschnięcia (ok 12 
godzin).
Drugą warstwę farby weber.ton color nakładać na wyschnięte 
podłoże stosując technikę krzyżową.

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Zużycie na równym podłożu - jednokrotne malowanie 0,25kg/m² 
- dwukrotne malowanie 0,40 kg/m²

Termin przydatności do użycia 12 miesięcy

Kolorystyka 100 kolorów wg grupy kolorystycznej 
„KRYSZTAŁ”

Systemy weber.therm NOVA

Dokument odniesienia AT-15-9323/2014

WŁAŚCIWOŚCI

• paroprzepuszczalna

• elastyczna - zdolność kompensacji na-
prężeń

• podwyższona odporność na porastanie 
alg i glonów

• dostępna w 100 kolorach według palety 
Kryształ

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. • marka WEBER - biuro w Warszawie 
ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa • tel. 22 567 14 57 

infolinia 801 62 00 00 • kontakt.weber@saint-gobain.com • www.pl.weber 

DANE TECHNICZNE

Strona 1/3Aktualizacja: 08.09.2020 

weber.ton color

silikonowa farba dyspersyjna

• wiadro 10 kg, paleta 330 kg

• wiadro 25 kg, paleta 400 kg



jącej swobodne oddychanie. Przechowywać poza zasięgiem 
dzieci.

UWAGA

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu 
ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB 
nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny 
zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość 
wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. 
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub 
skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z 
ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześ-
niejsze.
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