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Karta Praktycznego Stosowania 
 

Fassaden-Streichfüller 444  

biały, matowy, wzmocniony włóknami, wypełniający rysy, o dobrych 
właściwościach wypełniających, do stosowania na zewnątrz 

      

 
Zakres zastosowania 
  Jako wypełniająca powłoka pośrednia do stosowania na zewnątrz, w 

celu optycznego wyrównania np. różnic w strukturze, miejsc naprawy i 
uzupełnienia tynków itp., a także do wypełniania rys w powierzchni 
tynku zgodnie z instrukcją BFS nr 19. Także do stosowania jako 
powłoka gruntująca surowych płyt ściennych z betonu komórkowego na 
zewnątrz. Na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie 
wilgoci (zależnie od lokalizacji i konstrukcji) istnieje ryzyko rozwoju 
glonów i grzybów. Na tych powierzchniach zalecamy zastosowanie 
systemu powłok w wersji „Protect”. 

 
Właściwości 
  - odporny na warunki atmosferyczne 

- do stosowania na zewnątrz 
- wzmocniony włóknami 
- gotowy do użycia 
- wypełnia rysy 
- dobre właściwości wypełniające 
- łatwa aplikacja 
- dostępny również w wersji Protect (ze środkiem chroniącym przed 

glonami i grzybami) 
 
Opis produktu 
 Kolory standardowe 0095 biały 

Możliwość zabarwienia na jasne kolory w systemie barwienia Brillux. 
Inne kolory na zamówienie. 
 

Stopień połysku mat 
 

Produkt bazowy kopolimer akrylanu 
 

Gęstość ok. 1,6–1,7 g/cm³ 
 

Opakowania 25 kg 
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Stosowanie 
 Rozcieńczanie Produkt gotowy do aplikacji. W razie potrzeby rozcieńczyć niewielką 

ilością wody. 
 

Barwienie Do maks 10 % za pomocą Voll i Abtönfarbe 951. 
 

Kompatybilność Do mieszania wyłącznie z materiałami tego samego rodzaju 
wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania. 
 

Aplikacja Fassaden-Streichfüller 444 można nakładać za pomocą pędzla lub 
wałka. Nadaje się także do aplikacji w procesie obróbki natryskowej za 
pomocą odpowiednich podajników ślimakowych, np. Wagner Plastcoat 
PC 15/25/PC 30. Nanieść odpowiednią ilość i równomiernie 
rozprowadzić, stosując jako powłokę gruntującą wypełniającą pory w 
betonie komórkowym w trakcie jednego etapu pracy. Podczas obróbki 
natryskowej naniesiony materiał rozprowadzić za pomocą szczotki do 
sufitów lub wałka ze skóry jagnięcej. 
 

Wydajność Ok. 500–800 g/m² na powłokę, na gładkich podłożach. W przypadku 
szorstkich powierzchni zużycie ulega zwiększeniu. Na betonie 
komórkowym przynajmniej 800 g/m². Dokładne wartości zużycia można 
ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie. 
 

Temperatura aplikacji Korzystne warunki w zakresie temperatur otoczenia i obiektu od +10°C 
do +25°C. Nie stosować w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej 
+5°C. 
 

Czyszczenie narzędzi Czyścić wodą natychmiast po użyciu. 
 
Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%) 
  Powłoka sucha powierzchniowo i możliwość dalszej obróbki po ok. 12 

godzinach. W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności 
powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia. 

 
Przechowywanie 
  W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać 

napoczęte opakowania. 
 
Deklaracja 
 Wskazówki Produkt zawiera środki konserwujące. 

Nie wdychać mgiełki natryskowej. 
 

Kod produktu BSW20 
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki. 
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Przebieg prac 
 Wstępne przygotowanie 

podłoża 
Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne i wolne od wykwitów, 
warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji 
powodujących korozję lub innych powłok osłabiających przyczepność. 
Istniejące powłoki zbadać pod względem zdatności, nośności i 
przyczepności. W zależności od sytuacji danego obiektu uszkodzone i 
nieodpowiednie powłoki należy w odpowiedni sposób zutylizować 
zgodnie z przepisami. Powierzchnie pokryte glonami i grzybami 
dokładnie wyczyścić, a następnie zaaplikować na nie preparat 
Universal-Desinfektionsmittel 542*. (* Z biocydów należy korzystać w 
bezpieczny sposób. Przed użyciem przeczytać etykietę i informacje o 
produkcie). W razie potrzeby poddać podłoże obróbce wstępnej. Patrz 
także przepisy VOB (znormalizowane warunki zlecania i wykonywania 
robót budowlanych) część C, DIN 18363, ustęp 3. 

 
Powłoki na tynku 
 

Podłoża 1) Warstwa gruntująca Warstwa pośrednia Warstwa 
nawierzchniowa 

podłoża zwykłej chłonności 
na zewnątrz, np. tynki 
zewnętrzne (w zależności 
odporności na ściskanie 2) 

w zależności od potrzeby 
Lacryl Tiefgrund 595 lub 
Tiefgrund 545 

1–2x Fassaden-
Streichfüller 444 

w zależności od potrzeby 
1–2x Evocryl 200 lub 
Universal-Fassadenfarbe 
903 

Podłoża o słabej 
chłonności, na zewnątrz, 
np. nieuszkodzone powłoki 
organiczne, farby 
dyspersyjne itp. z 
wykorzystaniem 

Haftgrund 3720 3) 

 

1) W celu zastosowania na niepowlekanych płytach ściennych z betonu komórkowego na zewnątrz uwzględnić 
informacje zawarte w karcie praktycznego stosowania produktu Silicon-Porenbetonbeschichtung 449. 

2) Minimalna odporność na ściskanie > 2,0 N/mm² (klasa wytrzymałości na ściskanie, CS II i CS III) 
3) Przed nałożeniem powłoki gruntującej zagruntować ubytki za pomocą Tiefgrund 545 lub Lacryl Tiefgrund 595. 
 
Wskazówki 
 W przypadku malowania 

elewacji 
Powierzchnie elewacji należy malować sprawnie i pokrywać 
dostatecznie grubą warstwą produktu. 
 

Aplikacja kolorów jaskrawych 
i intensywnych 

Jaskrawe, czyste kolory intensywne, np. żółty, pomarańczowy, 
czerwony, magenta i żółto-zielony, posiadają słabsze właściwości 
kryjące ze względu na zawarte w nich pigmenty. W przypadku 
krytycznych odcieni z zakresu tych kolorów zalecamy uprzednie 
nałożenie w pełni kryjącej powłoki odpowiednio dobranego koloru 
podstawowego (Basecode). Może być konieczne nałożenie 
dodatkowych powłok materiału. 
 

Wersja „Protect” Produkty określane mianem „Protect” są fabrycznie wzbogacone o 
substancje tworzące powłokę chroniącą przed rozwojem grzybów i 
porostów, dlatego należy je stosować jedynie na zewnątrz. 
Zastosowane środki konserwujące minimalizują lub opóźniają rozwój 
grzybów. Powłoki wyposażone w substancje ochronne należy nakładać 
warstwą o odpowiedniej grubości. Ze względów technicznych nie jest 
możliwe zagwarantowanie trwałej ochrony przed glonami i grzybami. 
 

Dalsze dane Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego 
stosowania poszczególnych produktów. 
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Uwaga 
  Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad 

rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. 
Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z 
uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. 
Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. 
Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania 
naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności 
do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do 
naszych Ogólnych warunków handlowych. 
 
Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej 
dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w 
internecie. 
 
Brillux Polska Sp. z o.o. 
ul. Bronowicka 20 
71-012 Szczecin 
POLSKA 
tel. +48 91 88157-00 
faks +48 91 88157-15 
info@brillux.pl 
www.brillux.pl 
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