
Dane techniczne

Gęstość

Użytkowanie powierzchni

Czas schnięcia

około 1,43–1,60 kg/dm3

Współczynnik przenikania 
pary wodnej

V2

po 24 godzinach

2-4 godzin

od +5°C do +25°C

Temperatura podłoża
i otoczenia w trakcie prac

właściwości
KLEIB Q4 jest farbą o wysokiej jakości krycia, matową, na bazie wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej oraz emulsji 
siloksanowej. Zawartość emulsji siloksanowej powoduje, że powłoka farby po wyschnięciu posiada właściwości hydrofobowe, 
znacząco obniżające penetrację wody z rozpuszczonymi w niej zanieczyszczeniami, czego efektem jest wysoka odporność 
powłoki na zabrudzenia. Można ją barwić zgodnie z wachlarzem kolorów firmy KLEIB lub na dowolny kolor na bazie pigmentów 
nieorganicznych, zgodnie z życzeniem Klienta. Powłoka KLEIB Q4 posiada wysoką odporność na działanie warunków 
atmosferycznych i promieni słonecznych, co powoduje, że kolory nie płowieją i zachowują pełną barwę. Zawiera środki 
eliminujące rozwój alg i grzybów, co zapewnia pełną ochronę mikrobiologiczną powłoki na elewacji.

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i ubytki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy 
nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć 
wodą. Ściany pomalowane farbą wapienną lub kredową oraz podłoże osypujące się zmyć, następnie nałożyć grunt głęboko 
penetrujący KLEIB G2, celem wzmocnienia podłoża i wyrównania jego chłonności. Świeże tynki cementowo-wapienne oraz 
świeżo wykonane warstwy zbrojne w systemach ociepleń, przed pomalowaniem, muszą być sezonowane co najmniej 6 tygodni.

Przed użyciem zawartość wiaderka dokładnie wymieszać. Przy pierwszej warstwie można do 10% rozcieńczyć wodą. Drugą 
warstwę nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można nakładać wałkiem, natryskiem hydrodynamicznym lub pędzlem. Farbę 
należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża do +5°C do +25°C. Czas schnięcia około 2-4 godzin, zależnie od 
temperatury i wilgotności podłoża i powietrza. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Narzędzia 
czyścić wodą.

Około 0,10-0,20 l/m² przy jednej warstwie, zależnie od nasiąkliwości i porowatości podłoża. 

Zalecany i podany w karcie zakres zastosowania farby i jej aplikacja nie zwalniają wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami bhp. Firma KLEIB gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma 
wpływu na sposób jego użycia i warunki, w jakich był stosowany. Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze 
skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.

przechowywanie i transport
KLEIB Q4 należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze 
dodatniej (powyżej 5°C). Nie wolno pozostawiać otwartych, napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia farby 
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

zużycie

uwagi

przygotowanie podłoża

sposób użycia
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Q4

waga netto

4 litry 44

sztuk na palecie

Średnio przyjmuje się
ok. 0,15 l/m²

10 litrów 80 Średnio przyjmuje się
ok. 0,15 l/m²

zużycie

FARBA ELEWACYJNA
SILOKSANOWA

Hydrofobizacja i pełna ochrona mikrobiologiczna

Kleib Q4 jest farbą siloksanową przeznaczoną do malowania zewnętrznych 
powierzchni budynków takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, 
cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, a także podłoży wykonanych 
z betonu i włóknisto-cementowych.

Wyniki badań zgodne z PN-C-81913:1998 oraz z PN-EN 1062-1;2005.  


