ҐРУНТІВКИ ТА
КОМПОЗИЦІЇ
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SILTEK UNIVERSAL Е-100
ҐРУНТІВКА УНІВЕРСАЛЬНА

КАНІСТРИ 2 / 5 / 10 л
2 л: 1300 0503
5 л: 1300 0504
10 л: 1300 0505

1 м2

4-6 год

0,10,2 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА
ҐРУНТІВКИ ЗА
ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ПАРОПРОНИКНА

БЕЗБАРВНА ПІСЛЯ
ВИСИХАННЯ

ЗМЕНШУЄ
ВОДОПОГЛИНАННЯ

Застосування:
Проникаюча ґрунтівка для підготовки зовнішніх та внутрішніх мінеральних
поверхонь перед виконанням опоряджувальних робіт (вирівнюванням поверхонь
шпаклівкою, облицюванням плиткою, влаштуванням підлог, наклеюванням
шпалер, декоративним оздобленням, пофарбуванням латексними, силіконовими,
силіконмодифікованими та водно-дисперсійними фарбами). Рекомендується
для вирівнювання водопоглинання та підвищення міцності зчеплення
опоряджувальних матеріалів з мінеральними поверхнями. Не містить органічних
розчинників, без запаху.
Властивості:
■■ Широка сфера застосування;
■■ Паропроникна;
■■ Зменшує водопоглинання поверхні;
■■ Лугостійка;
■■ Покращує адгезію матеріалів до поверхні;
■■ Екологічно сертифікований
■■ Безбарвна після висихання;
продукт**.
Технічні характеристики:
Розріджувач

вода

Густина

приблизно 1 кг/л

Колір після висихання

прозорий

Термін висихання*

від 4 до 6 годин

Витрата ґрунтівки на 1 м2 за одне нанесення*

0,1–0,2 л

SILTEK PROFI Е-110
ҐРУНТІВКА ГЛИБОКОПРОНИКАЮЧА
ЗМІЦНЮЮЧА

КАНІСТРИ 2 / 5 / 10 л
2 л: 1300 0510
5 л: 1300 0511
10 л: 1300 0512

1 м2

4-6 год

0,10,2 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА
ҐРУНТІВКИ ЗА
ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ПАРОПРОНИКНА

БЕЗБАРВНА ПІСЛЯ
ВИСИХАННЯ

НАДІЙНО ЗМІЦНЮЄ
ПОВЕРХНЮ

Застосування:
Глибокопроникаюча ґрунтівка для зміцнення всіх видів неміцних, дрібнопористих,
поглинаючих мінеральних поверхонь (цегляне мурування, штукатурка і т.ін.), перед
виконанням опоряджувальних робіт (вирівнюванням поверхонь шпаклівкою,
наклеюванням шпалер, декоративним оздобленням, пофарбуванням, тощо). Може
використовуватися для укріплення поверхонь, раніше пофарбованих вапняними
фарбами.
Властивості:
■■ Глибоко проникає в поверхню;
■■ Паропроникна.
■■ Надійно зміцнює поверхню;
■■ Екологічно сертифікований
■■ Безбарвна після висихання;
продукт**.
Технічні характеристики:
Розріджувач
Густина
Колір після висихання
Термін висихання*
Витрата ґрунтівки на 1 м2 за одне нанесення*

вода
приблизно 1,0 кг/л
прозорий
від 4 до 6 годин
0,1–0,2 л
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SILTEK FORCE ЕR-2
ҐРУНТІВКА ЗМІЦНЮЮЧА

КАНІСТРА 10 л
Артикул: 1300 0515

1 м2

4-6 год

≥

0,1л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА
ҐРУНТІВКИ ЗА
ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ПАРОПРОНИКНА

НАДІЙНО ЗМІЦНЮЄ
ПОВЕРХНЮ

Застосування:
Концентрована силікатна ґрунтівка для зміцнення та зменшення водопоглинання
мінеральних поверхонь (штукатурка, стяжка, силікатна цегла і т.ін.), перед
виконанням опоряджувальних робіт (влаштуванням підлог, декоративним
оздобленням, пофарбуванням, тощо). В концентрованому вигляді застосовується
для зміцнення бетонних чи цементно-піщаних підлог всередині та зовні
будівель: сховища, гаражі, виробничі приміщення, місця із підвищеним
пішохідним навантаженням або пересуванням автотранспорту на гумовому ходу.
Рекомендується для ґрунтування мінеральних поверхонь перед нанесенням
силікатних фарб.
Властивості:
■■ Глибоко проникає в поверхню;
■■ Зменшує водопоглинання поверхні;
■■ Надійно зміцнює поверхню;
■■ Паропроникна.
Технічні характеристики:
Розріджувач

вода

Густина

приблизно 1,1 кг/л

Колір після висихання

прозорий

Термін висихання*

від 4 до 6 годин

Витрата ґрунтівки на 1 м2 за одне нанесення*

від 0,1 л

SILTEK CONTACT E-105
ҐРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА

ВІДРО 3 / 5 / 10 / 20 л
3 л:
5 л:
10 л:
20 л:

1 м2

4-6 год

0,250,30 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА
ҐРУНТ-ФАРБИ

ПАРОПРОНИКНА

НАДАЄ
ПОВЕРХНІ
ШОРХОСТІ

ЗМЕНШУЄ
ВОДОПОГЛИНАННЯ
ПОВЕРХНІ

Застосування:
Для підготовки мінеральних поверхонь (гіпсові та цементно-вапняні штукатурки,
бетон тощо), а також гіпсокартону, ДВП, ДСП та у системах фасадної теплоізоляції,
перед оздобленням декоративними та мозаїчним штукатурками, структурними
фарбами. Рекомендується для ґрунтування пористих поверхонь (ніздрюватий
бетон, ракушняк тощо), перед приклеюванням теплоізоляційних плит. Ефективна
при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.
Властивості:
■■ Надає поверхні шорсткості;
■■ Паропроникна;
■■ Тонується у світлі та темні кольори;
■■ Для зовнішніх та внутрішніх робіт;
■■ Знижує водопоглинання пористих
■■ Екологічно сертифікований
поверхонь;
продукт**.
Технічні характеристики:
Розріджувач
Густина
База / колір
Термін висихання*
Витрата ґрунт-фарби на 1 м2*
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вода
приблизно 1,55 кг/л (база ЕА)
база ЕА, можна використати як білу ґрунт-фарбу
або затонувати у світлі та темні тони
від 4 до 6 годин
0,25–0,30 л

1301 0693
1301 0685
1301 0687
1301 0689

SILTEK CONTACT SILICON ЕS-10
ҐРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА
СИЛІКОНМОДИФІКОВАНА

ВІДРО 10 л
Артикул: 1301 0691

1 м2

4-6 год

0,250,30 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА
ҐРУНТ-ФАРБИ

ПАРОПРОНИКНА

НАДАЄ
ПОВЕРХНІ
ШОРХОСТІ

ЗМЕНШУЄ
ВОДОПОГЛИНАННЯ
ПОВЕРХНІ

Застосування:
Для підготовки мінеральних поверхонь (гіпсові та цементно-вапняні штукатурки,
бетон тощо), а також гіпсокартону, ДВП, ДСП та у системах фасадної теплоізоляції
з застосуванням всіх видів утеплювачів (мінеральної вати, пінополістиролу,
екструдованого пінополістиролу) перед оздобленням силіконовими та
силіконмодифікованими декоративними штукатурками.
Рекомендується для ґрунтування пористих поверхонь (ніздрюватий бетон,
ракушняк тощо), перед приклеюванням теплоізоляційних плит. Ефективна при
консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.
Властивості:
■ Надає поверхні шорсткості;
■ Паропроникна;
■ Тонується у світлі та темні кольори; ■ Має водовідштовхувальні властивості;
■ Знижує водопоглинання пористих
■ Ефективна при консервуванні незакінповерхонь;
чених фрагментів фасадів на зимовий
період.
Технічні характеристики:
Розріджувач

вода

Густина

приблизно 1,45 кг/л(база ЕА)
база ЕА, можна використати як білу ґрунт-фарбу або
затонувати в світлі та темні тони

База / колір
Витрата ґрунтівки на 1 м *

0,25–0,30 л
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SILTEK BETON CONTACT E-106
ҐРУНТІВКА АДГЕЗІЙНА

ВІДРО 5 / 10 л
5 л: 1300 0532
10 л: 1300 0533

1 м2

4-6 год

0,250,35 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА
ҐРУНТ-ФАРБИ

ПІДВИЩЕНА
АДГЕЗІЯ

НАДАЄ
ПОВЕРХНІ
ШОРХОСТІ

ВОДОСТІЙКА

Застосування:
Для підготовки гладких основ з низьким водопоглинанням (бетон, гіпсокартон,
глазурована плитка, OSB і т. п.) перед нанесенням штукатурок, улаштуванням
наливних підлог, приклеюванням плитки. Застосовується для зменшення
водопоглинання пористих поверхонь (газо-, пінобетон). Для зовнішніх та
внутрішніх поверхонь.
Властивості:
■ Створює шорстке покриття, яке забез- ■ Водостійка, підходить для вологих
печує надійне зчеплення оздоблюваль- приміщень;
■ Паропроникна;
них матеріалів з основою;
■ Високоеластична, підходить для
■ Без різкого запаху;
■ Екологічно сертифікований продукт**.
поверхонь, що деформуються;
Технічні характеристики:
Розріджувач
Густина
Колір
Витрата ґрунтівки на 1 м2*

вода
приблизно 1,55 кг/л
рожевий
0,25–0,35 л
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SILTEK ARM-MIX Е-120
КОМПОЗИЦІЯ АРМУЮЧА
> 30 %

> 60 %

ЗБІЛЬШЕННЯ
МІЦНОСТІ
ПРИ ВИГИНІ

ЗБІЛЬШЕННЯ
АДГЕЗІЇ
ДО БЕТОНУ

КАНІСТРА 10 л
Артикул: 1300 0517

> 50 %
ЗМЕНШЕННЯ
ВОДОПОГЛИНАННЯ
РОЗЧИНУ

Застосування:
Для підвищення міцності, еластичності, адгезії, водостійкості та тріщиностійкості
розчинів. Додається в сухі будівельні суміші (клейові, штукатурні, мурувальні,
стяжки і т.ін.) при влаштуванні, ремонті та опорядженні поверхонь, всередині та
зовні будівель. Рекомендується додавати композицію у сухі будівельні суміші для
термінового закінчення робіт при зниженні температури.
Властивості:
■■ Широка сфера застосування;
■■ Надає розчину еластичності;
■■ Надає розчину міцності;
■■ Надає розчину водостійкості.
Технічні характеристики:
Збільшення міцності при вигині*

не менше, ніж на 30 %

Збільшення адгезії до бетону*

не менше, ніж на 60 %

Зменшення водопоглинання розчину*
Витрата композиції

не менше, ніж на 50 %
згідно інструкції на суху суміш

SILTEK GRUNT
ҐРУНТІВКА УНІВЕРСАЛЬНА

КАНІСТРА 10 л
Артикул: 1300 0541

1 м2

4-6 год

0,10,2 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА
ҐРУНТІВКИ

ПАРОПРОНИКНА

Застосування:
Для підготовки стін та стелі перед нанесенням штукатурок, шпаклівок,
облицюванням плиткою, приклеюванням шпалер, декоративним оздобленням,
пофарбуванням і т. п. Рекомендується для вирівнювання водопоглинання та
підвищення міцності зчеплення опоряджувальних матеріалів з мінеральними
поверхнями.
Властивості:
■■ Вирівнює водопоглинання поверхні;
■■ Паропроникна.
■■ Зменшує витрату фарби;
■■ Екологічно сертифікований
■■ Лугостійка;
продукт**.
■■ Для зовнішніх та внутрішніх робіт;
Технічні характеристики:
Розріджувач
Колір після висихання
Термін висихання*
Витрата ґрунтівки на 1 м2 за одне нанесення*
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вода
прозорий
від 4 до 6 годин
0,1-0,2 л

