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Szanowni Państwo,
Marka Feidal to producent wysokiej jakości chemii budowlanej.
Nasza specjalność to profesjonalne systemy ociepleń, tynki,
kleje, farby elewacyjne i wewnętrzne oraz preparaty gruntujące.
Klienci cenią produkty Feidal szczególnie za wysoką jakość,
trwałość, skuteczność oraz wydajność. Nasi Partnerzy
handlowi oraz szerokie grono współpracujących z nimi Firm
Wykonawczych, docenia przede wszystkim profesjonalny
serwis techniczny oraz handlowy.
Równie ważne jak technologiczne właściwości naszych produktów
są estetyczne rozwiązania, atrakcyjna kolorystyka i łatwość
pielęgnacji powłok. Produkty Feidal spełniają jednocześnie
restrykcyjne normy z zakresu ekologii i bezpieczeństwa.
Gwarancją jakości marki Feidal jest niemal stuletnia historia firmy.
W 1926 roku otwarto fabrykę lakierów Feidner & Fischer w Duisburgu,
która z czasem przekształciła się w rodzinną firmę Feidal.
Dziś marka znajduje się w polskich rękach i stale kojarzona
jest z umiejętnie łączoną tradycją i doświadczeniem oraz
nowoczesną i atrakcyjną ofertą dla klientów indywidualnych,
firm wykonawczych, partnerów handlowych oraz architektów.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z produktami marki Feidal.
Z poważaniem
Andrzej Kowalczuk
Członek Zarządu ds. Rozwoju
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Mamy swoje
zasady.
W codziennej
pracy kierujemy się
najważniejszymi dla
nas wartościami:
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piękno
i funkcjonalność

poczucie
odpowiedzialności

wspólne
działanie

To dla nas ważne, aby nasze
działania i każdy z naszych
produktów miały pozytywny
wpływ na otoczenie

Dbając o jakość oraz
trwałe i estetyczne
efekty, działamy z myślą
o obecnych i przyszłych
pokoleniach

Chętnie dzielimy się wiedzą
i doświadczeniem i wierzymy,
że „razem” zawsze znaczy „lepiej
i skutecznej”
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Systemy ociepleń budynków.
Ciepło i ekologia na lata

Poznaj budowę systemu
ociepleń Feidal ThermoTop

klej do styropianu Feidal MIX I

Nadmierna utrata ciepła, zwiększenie efektywności ogrzewania
budynków i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery,

styropian

poszukiwanie oszczędności, a także zły stan elewacji czy chęć jej

klej do warstwy zbrojonej Feidal MIX II

odnowienia. To główne argumenty przemawiające za ociepleniem
budynków. Dobrze dobrane, nowoczesne systemy ociepleń zapewnią

siatka z włókna szklanego

całoroczną ochronę budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń.
Zimą chronią przed mrozem, a latem przed upałami.

klej do warstwy zbrojonej Feidal MIX II
grunt podtynkowy
tynk cienkowarstwowy

Zobacz różnicę, poczuj korzyści

Komfort życia

Ekologia

Oszczędności

Estetyka

Wysokiej jakości system ociepleń

Ocieplanie budynków przynosi także

Wysokiej jakości izolacja termiczna

System ociepleń Feidal ThermoTop służy

gwarantuje „oddychanie” ścian budynku.

efekt ekologiczny. Mniejsze zużycie

zabezpiecza budynek przed stratami

nie tylko izolacji termicznej budynku,

Paroprzepuszczalne materiały regulują

energii to mniejsza ilość emisji szkodliwych

ciepła. W efekcie nie potrzebujesz już

ale również poprawie wyglądu i stanu

mikroklimat w pomieszczeniach

gazów cieplarnianych do atmosfery.

tyle energii, by ogrzać pomieszczenia.

elewacji. Szeroki wybór kolorystyki

i stabilizują temperaturę, zmniejszając

Termomodernizacja nieruchomości to

Ocieplony budynek to korzystny

pozwala dopasować fasadę do

ryzyko wystąpienia wilgoci i grzybów.

jeden ze skutecznych sposobów walki

rachunek ekonomiczny także latem,

preferencji inwestora oraz wymogów

To z kolei ma wpływ na zdrowie i dobre

ze smogiem.

ponieważ zmniejsza się konieczność

estetycznych czy regulacji prawnych.

samopoczucie. Kluczowym argumentem

użycia wentylatorów czy klimatyzacji.

przy termomodernizacji jest także
izolacja pomieszczeń od hałasu.
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Feidal Farba Akrylowa Solid

jest matową farbą elewacyjną, na bazie
dyspersji akrylowej. Farba jest odporna
na działanie warunków atmosferycznych.

Farby elewacyjne.
Trwałe i piękne
kolory fasad

Dostępna w kolorze białym oraz w systemie
barwienia Feidal.
• trwała powłoka
• wydajna i łatwa aplikacja
• wodorozcieńczalna, o neutralnym
zapachu

Odpowiednio dobrana farba elewacyjna gwarantuje nie tylko
estetyczny wygląd budynku, ale również wspomaga trwałość
systemu ociepleń i zapewnia ochronę przed niekorzystnymi

ZASTOSOWANIE
Feidal Farba Akrylowa Solid przeznaczona jest do malowania

czynnikami zewnętrznymi.

wszelkich nośnych podłoży mineralnych lub powłok na spoiwach

Przed wyborem farby do fasad należy sprawdzić rodzaj podłoża,

powłok malarskich na bazie akrylowych farb dyspersyjnych,

na jaki kładziona będzie powłoka i przeanalizować czynniki
atmosferyczne, stopień nasłonecznienia ścian, narażenie na
wilgoć, zanieczyszczenia (np. pyły i kurz z pobliskiej drogi).

syntetycznych. Może być stosowana do renowacji starych
imitacji kamienia, kamieni naturalnych, murów ekranowych.
Dzięki zastosowaniu dyspersji akrylowej produkt charakteryzuje
się wysoką trwałością.

Wszystkie rodzaje farby elewacyjnych Feidal wyróżniają się
trwałością, wysoką siłą krycia i wydajnością. W ofercie powłok
fasadowych znajdują się m.in. farby elewacyjne odporne na
wilgoć, grzyby, porosty, zanieczyszczenia atmosferyczne
i drogowe.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zużycie: Ok. 80 – 120 ml/m2 na

Kategoria połysku: G3 (mat)

jedną warstwę na gładkim podłożu

Wielkość ziarna: S2 (średnie)
Przenikalność pary wodnej: V2 (średnia)

Dostępna w kolorach: białym
oraz w systemie barwienia Feidal

Przepuszczalność wody W24: W3 (mała)
Grubość powłoki: E3 (>100≤200μm)
Pokrywanie rys: A1 (>100μm)
Opakowanie: 5l, 10l
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Feidal Farba Silikonowa HighQ

To matowa farba elewacyjna z dużą
zawartością żywicy silikonowej. Jest wyjątkowo
trwała i wyróżnia się wysokimi właściwościami
samoczyszczącymi (dotyczy to zwłaszcza
zanieczyszczeń ciekłych roznoszonych przez
powietrze/areozoli, występujących np.
w pobliżu traktów komunikacyjnych).
• hydrofobowa – odpycha cząsteczki wody
• odporna na zanieczyszczenia

Feidal Farba SiSi AntiAqua

To matowa farba elewacyjna, na bazie
dyspersji sztucznej modyfikowanej
siloksanowo-silikonowym środkiem
hydrofobizującym. Farba jest odporna
na zmywanie.
• odporna na warunki atmosferyczne
• wydajna i łatwa w aplikacji
• wodorozcieńczalna, o neutralnym
zapachu

• wydajna i łatwa w aplikacji
• wodorozcieńczalna, o neutralnym

ZASTOSOWANIE

zapachu
ZASTOSOWANIE
Feidal Farba Silikonowa HighQ przeznaczona jest do
malowania wszelkich nośnych podłoży mineralnych lub powłok
na spoiwach syntetycznych. Może być stosowana do
renowacji starych powłok malarskich na bazie akrylowych
farb dyspersyjnych, imitacji kamienia, kamieni naturalnych,

Feidal Farba SiSi AntiAqua przeznaczona jest do malowania
wszelkich nośnych podłoży mineralnych lub powłok na
spoiwach syntetycznych. Może być stosowana do renowacji
starych powłok malarskich na bazie akrylowych farb
dyspersyjnych, imitacji kamienia, kamieni naturalnych,
murów ekranowych. Dzięki zastosowaniu dodatkowego
zabezpieczenia farba SiSi charakteryzuje się ułatwionym
usuwaniem zanieczyszczeń.

murów ekranowych. Dzięki zastosowaniu żywicy silikonowej
farba charakteryzuje się ułatwionym usuwaniem
zanieczyszczeń.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Zużycie: Ok. 80 – 120 ml/m2 na jedną

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zużycie: Ok. 80 – 120 ml/m2 na jedną

Kategoria połysku: G3 (mat)

warstwę na gładkim podłożu

Kategoria połysku: G3 (mat)

warstwę na gładkim podłożu

Wielkość ziarna: S2 (średnie)

Dostępna w kolorach: białym

Przenikalność pary wodnej: V2 (średnia)

oraz w systemie barwienia Feidal

Wielkość ziarna: S2 (średnie)

Dostępna w kolorach: białym oraz

Przenikalność pary wodnej: V2 (średnia)

w systemie barwienia Feidal

Przepuszczalność wody W24: W3 (mała)

Przepuszczalność wody W24: W3 (mała)

Grubość powłoki: E3 (>100≤200μm)

Grubość powłoki: E3 (>100≤200μm)

Pokrywanie rys: A1 (>100μm)

Pokrywanie rys: A1 (>100μm)

Opakowanie: 5l, 10l

Opakowanie: 5l, 10l
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Feidal Lateksowa Farba
Gruntująca StepOne

To farba, która łączy właściwości farby
i preparatu gruntującego. Dzięki unikalnemu
składowi działa jak grunt – wyrównuje

Farby do wnętrz.
Czas na metamorfozę
pokoju, łazienki, kuchni
i salonu
Wiemy, że kolor ma znaczenie. Paleta farb Feidal pomoże
Ci stworzyć wnętrza, jakich potrzebujesz: przytulny
salon, w którym możesz odpocząć, kuchnię inspirującą do
kulinarnych eksperymentów lub biuro, w którym powstaną
Twoje najlepsze pomysły.
Farby Feidal to także wysokiej jakości technologiczne

chłonność oraz wzmacnia podłoże.
• grunt i farba w jednym
• wysoka wydajność
• bardzo dobre krycie
• dedykowana szczególnie
developerom
ZASTOSOWANIE
Feidal Lateksowa Farba Gruntująca StepOne przeznaczona
do pierwszego malowania płyt gipsowo-kartonowych
i wysezonowanych tynków kategorii III. Na wszelkiego rodzaju
podłoża mineralne i syntetyczne. Dostępna w kolorze białym.
Posiada możliwość podbarwienia pod kolor docelowy.

rozwiązania, które ułatwiają aplikację produktów i pozwalają
dłużej cieszyć pięknymi kolorami. Oferujemy wysokiej jakości
farby dyspersyjne, dostosowane do rodzaju pomieszczeń,
łazienek, kuchni czy biur, o różnych stopniach połysku, od matu
po satynę. Wybierz dla siebie idealne rozwiązanie.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zużycie: Około 100 – 120 ml/m² na

Kategoria połysku: mat

jedną warstwę na gładkim podłożu.

Granulacja: drobna

Przy podanym przeciętnym zużyciu 1 l

Odporność na szorowanie na mokro: klasa 3
Gęstość farby: ok. 1,44 kg/dm²
Odczyn ph: ok. 8,0
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wystarcza na jednokrotne pomalowanie
ok. 7 do 10 m². W przypadku szorstkich
powierzchni odpowiednio więcej.
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Feidal Lateksowa Farba
Wewnętrzna MultiLatex

Feidal Biała Lateksowa Farba
Antyrefleksyjna Anti-Reflex

To farba przeznaczoną do malowania ścian
i sufitów wewnątrz pomieszczeń, przy pomocy
wałka lub agregatu natryskowego. Dzięki
optymalnemu doborowi białych pigmentów oraz
wypełniaczy funkcyjnych, charakteryzuje się bardzo
dobrym kryciem, ładnym odcieniem bieli oraz
możliwością uzyskania szerokiej palety kolorów.

do malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń przy
pomocy wałka lub agregatu natryskowego. Dzięki
unikalnej formule zawierającej wyselekcjonowane
frakcje wypełniaczy funkcyjnych, niweluje refleksy
świetlne i ukrywa niedoskonałości podłoża.
• idealna do sufitów

• gładka powierzchnia bez smug i pasów

• jednolita matowa powierzchnia

odporna na zmywanie i szorowanie

• optycznie niweluje niedoskonałości podłoża

• bardzo dobre krycie

gładka powierzchnia bez smug i pasów

• szeroka paleta kolorów

• bardzo dobre krycie

• odporna na zmianę koloru

• extra biała

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Feidal Lateksowa Farba Wewnętrzna MultiLatex przeznaczona jest
do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz
suchych pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności
publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby
zdrowia, zakładach produkcyjnych, także branży spożywczej.
Może być stosowana do malowania wszelkich typowych podłoży
mineralnych oraz do renowacji powierzchni pokrytych dobrze
zespolonymi dyspersyjnymi powłokami malarskimi.

Feidal Anti-reflex przeznaczona jest do dekoracyjnoochronnego malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń
mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym
w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia,
zakładach produkcyjnych, także branży spożywczej. Dzięki
swoim właściwościom idealnie sprawdza się w malowaniu
dużych powierzchni sufitów.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zużycie: Około 100 – 120 ml/m² na

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zużycie: Około 100 – 120 ml/m² na

Kategoria połysku: mat

jedną warstwę na gładkim podłożu.

Kategoria połysku: mat

jedną warstwę na gładkim podłożu.

Przy podanym przeciętnym zużyciu 1 l

Granulacja: drobna

Przy podanym przeciętnym zużyciu 1 l

Granulacja: drobna
Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2
Gęstość farby: ok. 1,4 kg/dm²
Odczyn ph: ok. 8,0
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To biała matowa farba lateksowa, przeznaczona

wystarcza na jednokrotne pomalowanie
ok. 7 do 10 m². W przypadku szorstkich
powierzchni odpowiednio więcej.

Odporność na szorowanie na mokro: klasa 3
Gęstość farby: ok. 1,44 kg/dm²
Odczyn ph: ok. 8,0

wystarcza na jednokrotne pomalowanie
ok. 7 do 10 m². W przypadku szorstkich
powierzchni odpowiednio więcej.
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Feidal Farba Strukturalna
Raufaza

Feidal Farba Strukturalna
Baranek

To matowa farba lateksowa, przeznaczona do
malowania ścian wewnątrz pomieszczeń przy
pomocy wałka lub pędzla. Dzięki unikalnej formule
zawierającej organiczne wypełniacze strukturalne,
pozwala na uzyskanie tekstury podobnej do tapety
typu Raufaza.
• farba strukturalna o teksturze
tapety Raufaza
• optycznie niweluje nierówności podłoża,
rozprasza i zmiękcza oświetlenie

• farba strukturalna z efektem
drobnoziarnistego tynku
• optycznie niweluje nierówności podłoża,

• bardzo dobrze kryje

rozprasza i zmiękcza oświetlenie

• farba matowa

• bardzo dobre krycie
• farba matowa

ZASTOSOWANIE
Feidal Farba Strukturalna Raufaza przeznaczona jest do
dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności
publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych
i służby zdrowia, zakładach produkcyjnych, także branży
spożywczej.

ZASTOSOWANIE
Feidal Farba strukturalna Baranek przeznaczona jest do
dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji oraz ścian
i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych
i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolnowychowawczych i służby zdrowia, zakładach produkcyjnych,
także branży spożywczej.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zużycie: Około 150 – 180 ml/m² na

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zużycie: Około 100 – 120 ml/m² na

Kategoria połysku: mat

jedną warstwę na gładkim podłożu.

jedną warstwę na gładkim podłożu.

Granulacja: gruba

Przy podanym przeciętnym zużyciu 1 l

Kategoria połysku: mat

Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2
Gęstość farby: ok. 1,4 kg/dm²
Odczyn ph: ok. 8,0
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To matowa farba lateksowa, przeznaczona
do malowania elewacji oraz ścian i sufitów
wewnątrz pomieszczeń przy pomocy wałka
lub agregatu natryskowego. Dzięki unikalnej
formule zawierającej mineralne wypełniacze
strukturalne, pozwala na uzyskanie tekstury
podobnej do drobnoziarnistego tynku
strukturalnego.

wystarcza na jednokrotne pomalowanie
ok. 6 m². W przypadku szorstkich
powierzchni odpowiednio więcej.

Granulacja: gruba
Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2
Gęstość farby: ok. 1,4 kg/dm²
Odczyn ph: ok. 8,0

Przy podanym przeciętnym zużyciu 1 l
wystarcza na jednokrotne pomalowanie
ok. 7 do 10 m². W przypadku szorstkich
powierzchni odpowiednio więcej.
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Feidal Tynk Akrylowy Solid

Feidal Tynk Akrylowy Solid przeznaczony jest
do zastosowania na elewacjach budynków

Tynki.
Trwałość i estetyka
Tynki zewnętrzne mają do spełnienia podwójną rolę. Z jednej
strony zabezpieczają ściany budynku przed wpływem czynników
atmosferycznych, z drugiej nadają im estetyczny wygląd.
W ofercie Feidal znajduje się m.in. tynki akrylowe, silikonowe,

w systemie ociepleń Feidal ThremoTop. Produkt
zabezpieczony jest preparatami biobójczymi,
hamującymi rozwój glonów i grzybów. Dostępny
w kolorze białym lub wg palety barw Feidal.
• elastyczny
• hamuje rozwój glonów i grzybów
• łatwy w aplikacji

siloksanowo-siliokonowe (sisi). W tej grupie produktów znajdują

ZASTOSOWANIE

się tynki o właściwościach hydrofobowych, wysokoelastycznych,

Feidal Tynk Akrylowy Solid przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych

wydajne i łatwe w aplikacji. Rodzaj tynku należy dobrać
uwzględniając m.in. rodzaj powierzchni i warunki, na jakie narażone
są ściany (stopień wilgotności, ryzyko wystąpienia grzybów,
stopień nasłonecznienia, bliskość ruchliwych dróg itp).

cienkowarstwowych i ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków
istniejących, nowo realizowanych oraz wewnątrz pomieszczeń:
- w złożonych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS
opartych na styropianie EPS
- na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych
(np.: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne)
- na ścianach pokrytych farbami dyspersyjnymi
Przed zastosowaniem tynku, powierzchnię należy przygotować,
aplikując Feidal Grunt Podtynkowy GT.

ZUŻYCIE
Ziarno / Zużycie:
1,5 mm około 2,3 kg/m2
2,0 mm około 2,7 kg/m2
2,5 mm około 3,5 kg/m2
Opakowanie: 25 kg
Dostępny w kolorach:
białym oraz w systemie
barwienia Feidal
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Feidal Tynk Silikonowy HighQ

To tynk do zastosowania na elewacjach
budynków w systemie ociepleń Feidal
ThermoTop. Dzięki dużej zawartości żywicy
silikonowej charakteryzuje się trwałością oraz
wysokimi właściwościami samoczyszczącymi,
zwłaszcza w obecności zanieczyszczeń
w postaci ciekłej roznoszonej przez powietrze
(aerozole) i w pobliżu traktów komunikacyjnych.
• nowoczesna hydrofobowa
technologia HighQ

Feidal Tynk SiSi AntiAqua

To tynk przeznaczony do zastosowania na
elewacjach budynków w systemie ociepleń
Feidal ThremoTop. Produkt zabezpieczony jest
preparatami biobójczymi, hamującymi rozwój
glonów i grzybów. Odporność na działanie
warunków atmosferycznych i agresywnego
wpływu środowiska zapewnia obecność żywic
siloksanowych i silikonowych. Dostępny w
kolorze białym lub wg palety barw Feidal.
• elastyczny
• hydrofobowy

• wysokoelastyczny
• hamuje rozwój glonów i grzybów

• hamuje rozwój glonów i grzybów

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Feidal Tynk Silikonowy HighQ przeznaczony jest do wykonywania

Feidal Tynk SiSi AntiAqua przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych

dekoracyjnych cienkowarstwowych i ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz

cienkowarstwowych i ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków

budynków istniejących, nowo realizowanych oraz wewnątrz pomieszczeń:

istniejących, nowo realizowanych oraz wewnątrz pomieszczeń:
- w złożonych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS,
opartych na styropianie oraz wełnie mineralnej,
- na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych
(np.: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne).
- na ścianach pokrytych farbami dyspersyjnymi.

- w złożonych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS,
opartych na styropianie oraz wełnie mineralnej,
- na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych
(np.: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne).
- na ścianach pokrytych farbami dyspersyjnymi.
Polecany jest szczególnie do stosowania na elewacjach narażonych
na zanieczyszczenia w postaci ciekłej, roznoszone przez powietrze

Przed zastosowaniem tynku, powierzchnię należy przygotować,
aplikując Feidal Grunt Podtyynkowy GT.

(zlokalizowanych w pobliżu ruchliwych dróg i traktów komunikacyjnych).
Przed zastosowaniem tynku, powierzchnię należy przygotować,
aplikując Feidal Grunt Podtynkowy GT.

ZUŻYCIE

Opakowanie: 25 kg

ZUŻYCIE

Ziarno / Zużycie:

Dostępny w kolorach:

Ziarno / Zużycie:

białym oraz w systemie

1,5 mm około 2,3 kg/m

barwienia Feidal

2,0 mm około 2,7 kg/m2

1,5 mm około 2,3 kg/m

2

2,0 mm około 2,7 kg/m2
2,5 mm około 3,5 kg/m2
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Opakowanie: 25 kg
Dostępny w kolorach:
2

białym oraz w systemie
barwienia Feidal

2,5 mm około 3,5 kg/m2
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Feidal Grunt Podtynkowy GT

Grunty do farb i tynków.
Ograniczają chłonność,
wzmacniają powierzchnię
oraz ułatwiają aplikację
Chcąc zapewnić trwałość i estetykę powłoki malarskiej,
czy odpowiednią przyczepność i trwałość tynku, warto
zadbać o optymalne przygotowanie powierzchni. W ofercie
Feidal znajdują się specjalistyczne preparaty gruntujące
do farb i tynków, pozwalające przygotować i zabezpieczyć
powierzchnię przed aplikacją farb i tynków. Grunty Feidal
wyrównują chłonność i wzmacniają podłoże, zmniejszają

Feidal Grunt Podtynkowy GT to dyspersyjny
środek gruntujący, poprawiający przyczepność
tynków syntetycznych do podłoża mineralnego.
Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża,
ułatwia nanoszenie i obróbkę tynków. Produkt
zmywalny wodą, neutralny zapachowo.
•

zwiększa przyczepność

•

poprawia aplikację tynku

•

zapobiega wykwitom wydajny i łatwy
w aplikacji

ZASTOSOWANIE
Feidal Grunt Podtynkowy GT zalecany jest do stosowania
pod tynki syntetyczne w systemie ociepleń Feidal
ThermoTop. Stosuje się go na warstwę klejową zbrojoną
siatką oraz na mocne, czyste i suche podłoża mineralne,
powierzchnie betonowe, a także płyty gipsowo-kartonowe.
Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

pylistość i ułatwiają aplikację kolejnych powłok. Wybierz
grunty, odpowiednie do Twoich potrzeb.

ZUŻYCIE:
0,2 – 0,3 kg/m2
Opakowanie: 8kg, 15kg

22

23

Feidal Grunt do farb
elewacyjnych GF

Feidal Grunt do farb elewacyjnych GF to
preparat oparty na bazie dyspersyjnej żywicy
akrylowej, wyrównujący i obniżający chłonność
podłoży. Preparat po zastosowaniu zwiększa
przyczepność powłok malarskich i tynkarskich.
Poprawia właściwości aplikacyjne i czas otwarty
nanoszonych farb i klejów dyspersyjnych oraz
dyspersyjnych preparatów izolacyjnych.
Może być stosowany na podłożach mineralnych,
starych farbach, płytach gipsowo-kartonowych
i powierzchniach betonowych.
• zwiększa przyczepność
• wydajny i łatwy w aplikacji
• zmywalny, o neutralnym zapachu
• zapobiega wykwitom na powierzchni
tynków

ZASTOSOWANIE
Feidal Grunt do farb elewacyjnych GF zalecany jest
do stosowania na podłożach mineralnych, starych
farbach, płytach gipsowo-kartonowych i powierzchniach
betonowych, pod dyspersyjne farby akrylowe, SiSi oraz
silikonowe.
Produkt może być stosowany także do zmniejszenia
chłonności podłoża pod kleje i powłoki hydroizolacyjne
dyspersyjne oraz mineralne.

ZUŻYCIE:
0,1 l/m2
Opakowanie: 5kg, 10kg
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Feidal MIX I klej do przyklejania
płyt styropianowych
Klej do przyklejania płyt styropianowych na
zewnętrznych ścianach budynków. Może być

Kleje.
Gwarancja trwałości
w systemach ociepleń

stosowany do przyklejenia płyt izolacyjnych ze
styropianu białego lub grafitowego, na betonie,
murach z elementów ceramicznych i silikatowych,
murach z betonów lekkich, kruszywowych
i komórkowych o powierzchniach surowych,
otynkowanych lub z powłokami malarskimi.

Wysokiej jakości składniki klejów do płyt styropianowych

• do styropianu białego i grafitowego

i warstwy zbrojonej w systemach ociepleń ułatwiają aplikację

• o wysokiej przyczepności

i dają gwarancję trwałości elewacji, wzmacniając jej właściwości

• łatwy w obróbce

termoizolacyjne. Chronią także przed przenikaniem wody
i wilgoci.
W ofercie Feidal znajdują się kleje łatwe w obróbce, odporne

Produktu nie należy stosować do przyklejania styropianu
ekstrudowanego oraz termoizolacji na podłoża bitumiczne.

na mróz i rozmrażanie, a także wzmocnione włóknami
polipropylenowymi. Kleje Feidal mogą być stosowane zarówno
do klejenia styropianu białego jak i grafitowego na betonie,
murach z elementów ceramicznych i silikatowych oraz innych
podłożach budowlanych.

Specyfikacja:

Możliwość wykonywania kolejnych

Proporcje mieszanki: 4,5–5,5 litra wody/

warstw: 3 dni (w zależności od

25 kg zaprawy

temperatury, wilgotności i chłonności

Temperatura aplikacji: od +5° C do +25° C

podłoża)

i wilgotności powietrza poniżej 80%
Czas pracy: 1h
Czas wiązania: 24 h
Zużycie: 4–5 kg/m2
Uziarnienie: 0,1–0,5 mm
Przyczepność do izolacji cieplnej:
≥ 0,08 MPa
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa
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Feidal MIX II klej do
przyklejania płyt
styropianowych i wykonywania
warstwy zbrojonej

Klej służy do przyklejania płyt styropianowych oraz
wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna
szklanego na zewnętrznych ścianach budynków,
przy użyciu styropianu białego lub grafitowego.
Może być stosowany do przyklejenia płyt izolacyjnych
na betonie, murach z elementów ceramicznych
i silikatowych, murach z betonów lekkich,
kruszywowych i komórkowych o powierzchniach
surowych, otynkowanych lub z powłokami malarskimi.
•

do styropianu białego i grafitowego

•

o wysokiej przyczepności

•

łatwy w obróbce

Produktu nie należy stosować do przyklejania styropianu
ekstrudowanego oraz termoizolacji na podłoża bitumiczne.

Specyfikacja:

Możliwość wykonywania kolejnych

Proporcje mieszanki:

warstw: 3 dni (w zależności od temperatury,

5–6 litrów wody / 25 kg zaprawy

wilgotności i chłonności podłoża)

Temperatura aplikacji: od +5° C do +25° C

Grubość warstwy zbrojonej: 3–4 mm

i wilgotności powietrza poniżej 80%

Wodochłonność warstwy wierzchniej po

Czas pracy: 1h

24 h: < 0,5 kg/m2

Czas wiązania: 24 h
Zużycie: przyklejanie płyt 4–5kg/m2
warstwa zbrojona 3,5–4,5 kg/m2
Uziarnienie: ≥ 0,08 MPa
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa
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notatki
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