
Zaprawa szpach lowa 

Prince Color Renovatio
nowość w renowacjach

Zastosowanie systemu zaprawy szpachlowej Prince Color Renovatio:
• wykończeniowa , cienkowarstwowa warstwa szpachlowa do fasad

• naprawa nośnych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych 

w szczególności tynków zarysowanych

• wyrównanie faktury podłoża tynków naprawianych miejscowo, przez 

pełnopowierzchniowe wyszpachlowanie

• wyrównanie nasiąkliwości podłoży mineralnych pod warstwy malarskie 

poprzez szpachlowanie

• miejscowe uzupełnienia tynkarskie w warstwach o grubości do 10 mm

BASF oferuje szereg produktów służących 

do renowacji napraw fasad budynków, w tym 

także budynków zabytkowych.

Każdy z naszych klientów może wybrać kom-

pletny system naprawy odpowiadający jego 

wszelkim potrzebom, jak również wymogom 

konserwatorskim.

Oferujemy tynki podkładowe, renowacyjne 

i nawierzchniowe , jak również zaprawy szpa-

chlowe, dzięki którym każda nowa lub remon-

towana elewacja zalśni nowym blaskiem, 

a każda fasada zabytkowa zostanie odtwo-

rzona zgodnie z zasadami konserwatorskimi 

z zachowaniem historycznego charakteru 

obiektu.

W razie potrzeby jesteśmy w stanie opra-

cować materiał o indywidualnie dobranych 

parametrach.

Materiały renowacyjne firmy BASF to mate-
riały o doskonałej jakości pozwalające 
trwale naprawić elewację oraz uzyskać 
atrakcyjny wygląd budynku. Są ponadto 
łatwe w stosowaniu.

Renowacyjna zaprawa szpachlowa Renovatio 

to nowość w palecie rozwiązań technologicz-

nych działu Wall Systems firmy BASF Polska. 

Jest to produkt rekomendowany do wszelkich 

prac przy naprawczych dla nowych budowli, 

jak i budynków zabytkowych.

Polski produkt w niemieckiej jakości!
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BASF Polska Sp. z o.o.
Dział E-EBR/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem

tel. 61 636 63 00

faks 61 636 63 21

www.basf-cc.pl

Zaprawa Prince Color Renovatio jest jedną z kolejnych nowości BASF Polska.
Jest to doskonała propozycja zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy pracują przy renowacji obiektów 
zabytkowych. 

RENOVATIO to naprawcza zaprawa szpachlowa dedykowana do napraw podłoży tynkarskich na obiektach zabytkowych, jak 

również w obiektach tradycyjnych. Może doskonale służyć do wyrównania właściwości podłoża dla zróżnicowanych, miesza-

nych podłoży tynkarskich, a parametry techniczne produktu pozwalają na efektywną pracę przy pracach renowacyjnych z zasto-

sowaniem klasycznych wypraw tynkarskich, także na obiektach nowoczesnych.

Zalety i szczególne właściwości zaprawy Prince Color Renovatio:
•  zaprawa tynkarska zgodna z normą PN EN 998-1, grupa GP, klasa CS IV, W2, 

FP, produkt niepalny (klasa palności A)

•  uziarnienie do 1 mm

•  naprawcza zaprawa szpachlowa do napraw tradycyjnych podłoży tynkarskich, 

w szczególności na obiektach zabytkowych; do wyrównania właściwości 

podłoża dla zróżnicowanych podłoży tynkarskich 

•  istnieje także możliwość zacierania i filcowania 

•  nadaje się do stosowania się zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz budynków 

(produkt hydrofobowy i mrozoodporny) 

•  podłoże pod fakturowe nawierzchniowe tynki cienkowarstwowe i tynki 

kamyczkowe. 

•  podłoże tynkarskie cienkowarstwowe na podkładowe tynki grubowarstwowe. 

•  możliwość dowolnego modelowania powierzchni, w tym również metodą 

odciskania. 

•  nadaje się do strefy cokołowej. 

•  nadaje się do przetwórstwa maszynowego 

•  zawiera włókna zbrojące, stąd niezwykle wysoka odporność na powstawanie 

nowych zarysowań i znakomita zdolność mostkowania istniejących rys

•  naturalny biały kolor, produkt oparty na białym cemencie 

•  znakomicie dostosowuje się do naprężeń powierzchniowych podłoża przy 

zatopieniu szklanej siatki zbrojącej stosowanej opcjonalnie 

•  łatwe i proste wykonawstwo 

•  niskie zużycia, jak również zredukowane naprężenia dzięki obniżonej gęstości

•  produkt posiada certyfikaty higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego – PZH

Uwagi ogólne:
Informacje podane w tej ulotce są opisem produktu. Są one ogólnymi uwagami bazują-

cymi na naszym doświadczeniu i badaniach. Tym samym nie uwzględniają one konkret-

nego przypadku aplikacyjnego. Nie mogą się z tego tytułu wywodzić żadne skutki prawne. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy zwracać się do naszych doradców technicznych. 

Informacja jest ważna do czasu wydania jej kolejnej aktualizacji. 

Szpachlówka Renovatio umożliwia uzyskanie zróżnicowanej faktury powierzchni w zależności od sposobu wykonawstwa - od powierzchni gład-

kiej do fi lcowanej i zacieranej




