МАТЕРІАЛИ ДЛЯ
ДЕКОРАТИВНОГО
ОЗДОБЛЕННЯ
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SILTEK P-15
ДЕКОРАТИВНА МІНЕРАЛЬНА ШТУКАТУРКА
СТРУКТУРА «КАМІНЦЕВА» ТА «КОРОЇД»

МІШОК 25 кг
Камінцева 1,5 мм: 1300 0157
Камінцева 2,0 мм: 1300 0158
Короїд 2,0 мм:
1300 0159

1 м2

5,25–
5,75 л
КІЛЬКІСТЬ ВОДИ
НА МІШОК

28

2,42,9 кг

днів

≥ 0,8 МПа

АДГЕЗІЯ ДО БЕТОНУ ВИТРАТА СУМІШІ
ЧЕРЕЗ 28 ДІБ

2 год
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
ГОТОВОЇ СУМІШІ

Застосування:
Для тонкошарового декоративного опорядження всіх видів мінеральних
поверхонь (бетон, гіпсові та цементно-піщані штукатурки, гіпсокартон тощо)
всередині та зовні будівель. Рекомендується застосовувати для влаштування
декоративного шару в системі фасадної теплоізоляції. Потребує подальшого
покриття водно-дисперсійними фарбами ТМ Siltek.
Властивості:
■■ Білого кольору;
■■ Водо- та морозостійка;
■■ Тріщиностійка;
■■ Паропроникна.
Технічні характеристики:
Фарбування*:
   - водно-дисперсійною фарбою
   - органорозчинними фарбами

не раніше, ніж через 3 доби
не раніше, ніж через 7 діб

Морозостійкість

не менше 75 циклів

Температура експлуатації

від –30 °С до +70 °С
«камінцева»

Структура

«короїд»

Максимальна товщина шару

1,5 мм

2,0 мм

2,0 мм

Витрата на 1 м2, кг

від 2,4

від 2,9

від 2,6

SILTEK S-15
ДЕКОР-СПРЕЙ

МІШОК 20 кг
Візерунок "Комфорт": 1300 0160
Візерунок "Релакс": 1301 0652

1 м2

5,4–
6,4 л
КІЛЬКІСТЬ ВОДИ
НА МІШОК

0,30,8 кг
ВИТРАТА СУХОЇ
СУМІШІ

3 год
ТЕРМІН
ПРИДАТНОСТІ
ГОТОВОЇ СУМІШІ

ПРИХОВУЄ
НЕРІВНОСТІ
ПОВЕРХНІ

Застосування:
Для декоративного, фактурного оздоблення мінеральних поверхонь, що не
деформуються: стіни та стелі всередині будівель, перед нанесенням воднодисперсійних фарб.
Властивості:
■■ Дозволяє створювати різноманітні
■■ Забезпечує швидке виконання робіт;
■■ Ідеальна під фарбування.
фактури;
■■ Приховує недоліки поверхні;
Технічні характеристики:
Фактура
Колір
Фарбування водно-дисперсійними фарбами*
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею
через 28 діб *
Температура експлуатації
Паропроникність
Витрата на 1 м2

42

Релакс

Комфорт
кремовий

не раніше, ніж через 2 доби
не менше 0,2 МПа
від 0°С до +40 °С
не менше 0,05 мг/м·год·Па
0,3–0,8 кг

SILTEK DЕCOR GRANITE
ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА
«ГРАНІТ НАТУРАЛЬНИЙ»

ВІДРО 25 кг
Червоний:
Сірий:
Колір R1/G3:
Колір R2/G2:
Колір R3/G1:

1 м2

4,55,5 кг
ВИТРАТА СУМІШІ

2 КЛАС
МОРОЗОСТІЙКА
ПАРОПРОНИКНОСТІ

СТІЙКА ДО УФВИПРОМІНЮВАННЯ

1300 0429
1300 0430
1300 0482
1300 0483
1300 0484

ВОДО
ВІДШТОВХУВАЛЬНА
ВЛАСТИВІСТЬ

Застосування:
Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів, цоколів, бетонних елементів
огорожі. Рекомендується для влаштування оздоблювально-захисного шару
в системі фасадної теплоізоляції. Може використовуватися для декоративного
оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.
Властивості:
■■ Еластична;
■■ Додатковий захист поверхні від водо■■ Водо- та морозостійка;
ростей, плісняви та грибків;
■■ Рівномірна крупнозерниста фактура; ■■ Не містить токсичних та шкідливих для
■■ Довговічне покриття, стійке до мехалюдини речовин;
■■ Містить гідрофобізатор;
нічних навантажень;
■■ Не потребує додаткового захисту;
■■ Екологічно сертифікований продукт**.
Технічні характеристики:
Густина

приблизно 1,64 кг/л

Час висихання

24 години

Максимальна товщина шару

2,5 мм

Паропроникність

середня, V2

Водопроникність

низька W3

Колір

натурального граніту
4,5–5,5 кг

Витрата на 1 м2

SILTEK DECOR MARBLE
ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА
«ПРИРОДНИЙ МАРМУР»

ВІДРО 25 кг
Колір № 1: 1300 0462**
**Артикул та наявність
продукції інших кольорів
уточнюйте в точці продажу.

1 м2

від
2,7 кг
ВИТРАТА СУМІШІ

2 КЛАС
МОРОЗОСТІЙКА
ПАРОПРОНИКНОСТІ

СТІЙКА ДО УФВИПРОМІНЮВАННЯ

ВОДО
ВІДШТОВХУВАЛЬНА
ВЛАСТИВІСТЬ

Застосування:
Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів, цоколів, бетонних елементів
огорожі. Рекомендується для влаштування оздоблювально-захисного шару в
системі фасадної теплоізоляції. Може використовуватися для декоративного
оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.
Властивості:
■■ Натуральні кольори;
■■ Додатковий захист поверхні від водоростей,
■■ Еластична;
плісняви та грибків;
■■ Водо- та морозостійка;
■■ Не містить токсичних та шкідливих для лю■■ Для зовнішніх та внутрішніх
дини речовин;
■■ Містить гідрофобізатор;
поверхонь;
■■ Довговічне покриття, стійке до ■■ Екологічно сертифікований продукт**.
механічних навантажень;
Технічні характеристики:
Густина
Час висихання
Максимальна товщина шару
Паропроникність
Водопроникність
Колір
Витрата на 1 м2

приблизно 1,65 кг/л
24 години
1,1 мм
середня, V2
низька W3
кольори згідно каталогу
«Декоративні штукатурки Marble»
від 2,7 кг
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SILTEK DЕCOR MOSAIC
ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА «МОЗАЇКА»

ВІДРО 25 кг
Колір № 1: 1300 0478**

1 м2

**Артикул та наявність
продукції інших кольорів
уточнюйте в точці продажу.

від
3,3 кг
ВИТРАТА СУМІШІ

2 КЛАС
МОРОЗОСТІЙКА
ПАРОПРОНИКНОСТІ

СТІЙКА ДО УФВИПРОМІНЮВАННЯ

ВОДО
ВІДШТОВХУВАЛЬНА
ВЛАСТИВІСТЬ

Застосування:
Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів, цоколів, бетонних елементів
огорожі. Рекомендується для влаштування оздоблювально-захисного шару в
системі фасадної теплоізоляції. Може використовуватися для декоративного
оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.
Властивості:
■ Різноманітна кольорова гама;
■ Довговічне покриття, стійке до механічних
■ Еластична;
навантажень;
■ Водо- та морозостійка;
■ Додатковий захист поверхні від водоростей,
■ Для зовнішніх та внутрішніх
плісняви та грибків;
■ Містить гідрофобізатор;
поверхонь;
■ Покриття легко миється;
■ Екологічно сертифікований продукт**.
Технічні характеристики:
Густина

приблизно 1,72 кг/л

Час висихання

24 години

Паропроникність

середня, V2

Водопроникність

низька W3

Розмір зерна

1,2–1,6 мм
Кольори згідно каталогу
«Декоративні штукатурки Mosaic»

Колір

від 3,3 кг

Витрата на 1 м2

SILTEK DЕCOR
ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА СТРУКТУРА
«КАМІНЦЕВА» ТА «КОРОЇД»
1 м2

2,73,2 кг
ВИТРАТА СУМІШІ

DA
1 КЛАС
ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ СТІЙКА ДО УФПАРОПРОНИКНОСТІ КОЛЬОРИ
ВИПРОМІНЮВАННЯ

МОРОЗОСТІЙКА

Застосування:
Для декоративного оздоблення фасадів, в тому числі для влаштування
оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції з використанням
мінераловатних та пінополістирольних плит. Може використовуватися для
декоративного оздоблення стін вестибюлів, холів, сходових клітин і т. д.
Властивості:
■ Готова до застосування;
■ Не містить токсичних та шкідливих для
■ Водо- та морозостійка;
людини речовин;
■ Для зовнішніх та внутрішніх
■ Готова до застосування;
■ Екологічно сертифікований продукт**.
робіт;
■ Тонується в світлі кольори;
Технічні характеристики:
Паропроникність

висока, V1

Водопроникність

середня, W2

Густина

приблизно 1,86 кг/л

Час висихання*
Структура
Максимальна товщина шару
Витрата
База
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24 години

«камінцева»

«короїд»

1,5 мм

2,0 мм

2,7–3,0 кг/м2

2,8–3,2 кг/м2
база DА

ВІДРО 25 кг
Короїд 2 мм
база DA: 1300 0500
Камінцева 1,5 мм база DA: 1300 0502

SILTEK DECOR PRO
ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА
АРМОВАНА МІКРОВОЛОКНОМ
СТРУКТУРА «КАМІНЦЕВА» ТА «КОРОЇД»
1 м2

2,32,8 кг
ВИТРАТА СУМІШІ

ВІДРО 25 кг
Камінцева 1,5 мм
Камінцева 1,5 мм
Камінцева 2 мм
Камінцева 2 мм
Короїд 2 мм
Короїд 2 мм

база DА:
база DC:
база DА:
база DC:
база DА:
база DC:

1300 0403
1300 0405
1300 0407
1300 0485
1300 0409
1300 0411

DA, DC
1 КЛАС
ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ АРМОВАНА
ПАРОПРОНИКНОСТІ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ МІКРОВОЛОКНОМ

ЕФЕКТИВНИЙ СТРОК
ЕКСПЛУАТАЦІЇ***

Застосування:
Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів житлових, торгівельних,
адміністративних, промислових будівель. Рекомендується для влаштування
оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції, в тому числі при
застосуванні мінераловатного утеплювача. Може використовуватися для декоративного
оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.
Властивості:
■ Тріщиностійка;
■ Додатковий захист поверхні від
■ Низьке водопоглинання, гідрофобна;
водоростей, плісняви та грибків;
■ Водо-, морозостійка;
■ Зберігає яскраві кольори протягом
■ Захищає фасад від дії вологи та
тривалого часу;
■ Екологічно сертифікований продукт**.
УФ-випромінювання;
Технічні характеристики:
Густина
Паропроникність
Водопроникність
Структура
Макс. товщина шару
Витрата
База / колір

приблизно 1,82 кг/л
висока, V1
середня, W2
«камінцева»
«короїд»
1,5 мм
2,0 мм
2,0 мм
від 2,6 кг/м2
від 2,8 кг/м2
від 2,3 кг/м2
база DА, можна використати як білу штукатурку або затонувати
база DС (безбарвна), використовувати тільки після тонування

SILTEK DECOR SILICON PRO
ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА СИЛІКОНОВА
СТРУКТУРА «КАМІНЦЕВА» ТА «КОРОЇД»
1 м2

2,32,8 кг
ВИТРАТА СУМІШІ

1 КЛАС
ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ВОДО
ПАРОПРОНИКНОСТІ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ ВІДШТОВХУВАЛЬНА
ВЛАСТИВІСТЬ

ЕФЕКТИВНИЙ
СТРОК
ЕКСПЛУАТАЦІЇ***

ВІДРО 25 кг
Камінцева 1,5 мм
Камінцева 1,5 мм
Камінцева 2 мм
Короїд 2 мм
Короїд 2 мм

база DА:
база DC:
база DА:
база DА:
база DC:

1300 0413
1300 0415
1300 0417
1300 0419
1300 0421

АРМОВАНА
МІКРОВОЛОКНОМ

Застосування:
Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів житлових, торгівельних,
адміністративних, промислових будівель. Рекомендується для влаштування
оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції, в тому числі при
застосуванні мінераловатного утеплювача. Може використовуватися для декоративного
оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.
Властивості:
■ Має властивості самоочищення; ■ Захищає фасад від дії УФ-випромінювання;
■ Низьке водопоглинання,
■ Додатковий захист поверхні від водоростей,
гідрофобна;
плісняви та грибків;
■ Армована мікроволокном;
■ Зберігає яскраві кольори протягом тривалого часу.
Технічні характеристики:
Густина
Паропроникність
Водопроникність
Структура
Макс. товщина шару
Витрата
База / колір

приблизно 1,87 кг/л
висока, V1
середня, W2
«камінцева»
«короїд»
1,5 мм
2,0 мм
2,0 мм
від 2,6 кг/м2
від 2,8 кг/м2
від 2,3 кг/м2
база DА, можна використати як білу штукатурку або затонувати
база DС (безбарвна), використовувати тільки після тонування
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ФАРБИ ІНТЕР’ЄРНІ
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SILTEK INTERIOR STANDARD
ГЛИБОКО МАТОВА ФАРБА
0,20,27кг/м2
ВИТРАТА ФАРБИ

4

ВІДРО 1,4 / 7 / 14 кг
База А
База А
База А

1,4 кг: 1300 0394
7 кг:
1300 0396
14 кг: 1300 0398

WHITE

КЛАС СТІЙКОСТІ ДО ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ПРИХОВУЄ
МОКРОГО СТИРАННЯ КОЛЬОРИ
НЕРІВНОСТІ
ПОВЕРХНІ

ІДЕАЛЬНО БІЛА

Застосування:
Ідеально біла фарба для мінеральних поверхонь (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка), гіпсокартону, ДВП в приміщеннях з нормальною вологістю.
Властивості:
■ Тонується в світлі кольори;
■ Має добру покривну здатність;
■ Приховує нерівності поверхні;
■ Не перешкоджає проходженню водяної
■ Економічна;
пари;
■ Відмінно зберігає колір, не жовтіє
■ Відповідає вимогам директиви ЄС про
з часом;
обмеження кількості летких органічних
■ Легко наноситься, без бризок та
сполук;
■ Екологічно сертифікований продукт**.
патьоків;
Технічні характеристики:
Розріджувач

вода

Витрата фарби при
одношаровому
нанесені

0,2–0,27 кг/м², в залежності від шорсткості та пористості
поверхні, а також методу нанесення
та умов при фарбуванні

Блиск

глибоко матовий

База

база А, можна використати як білу фарбу або затонувати

SILTEK INTERIOR TOP LATEX
СТІЙКА ДО МИТТЯ ЛАТЕКСНА ФАРБА
0,100,14л/м

База А
База А
База А
База С
База С

3

2

ВИТРАТА ФАРБИ

ВІДРО 0.9 / 4.5 / 9 л

КЛАС СТІЙКОСТІ ДО ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ПІДВИЩЕНА
МОКРОГО СТИРАННЯ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ

ШИРОКА СФЕРА
ЗАСТОСУВАННЯ

0,9 л:
4,5 л:
9 л:
4,5 л:
9 л:

1300 0330
1300 0332
1300 0334
1300 0336
1300 0338

Застосування:
Стійка до миття латексна фарба з підвищеною покривною здатністю для мінеральних поверхнонь (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка), гіпсокартону, ДВП, ДСП,
шпалер, а також поверхонь, раніше пофарбованих латексною та алкідною фарбою:
спальні, вітальні, передпокої, офісні, учбові, торгівельні приміщення.
Властивості:
■ Тонується у темні та світлі кольори; ■ Витримує більше 2000 циклів миття з
■ Практичне рішення для більшості
застосуванням миючих засобів;
■ Не перешкоджає проходженню водяної
приміщень;
■ Має високу адгезію до рекомендопари;
■ Відповідає вимогам директиви ЄС про
ваних поверхонь;
■ Добре зберігає яскравість кольору;
обмеження кількості летких органічних
■ Легко наноситься, без бризок та
сполук, без різкого запаху;
■ Екологічно сертифікований продукт**.
патьоків;
Технічні характеристики:
Розріджувач
Густина
Витрата фарби при
одношаровому
нанесені
Блиск
База

вода
приблизно 1,59 кг/л (база А), 1,38 кг/л (база С)
0,10–0,14 л/м², витрата фарби залежить від шорсткості та
пористості поверхні, а також методу нанесення
та умов при фарбуванні
глибоко матовий
база А, можна використати як білу фарбу або затонувати
база С (безбарвна), використовувати тільки після тонування
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SILTEK INTERIOR ELITE
МАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ПРЕМІУМ-КЛАСУ
0,090,11л/м

База А
База А
База А
База С
База С

1

2

ВИТРАТА ФАРБИ

ВІДРО 0.9 / 4.5 / 9 л

КЛАС СТІЙКОСТІ ДО ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ РЕКОМУНДУЄТЬСЯ
МОКРОГО СТИРАННЯ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ ДЛЯ ДИТЯЧИХ
КІМНАТ

БЕЗ СЛІДІВ ВІД
ВАЛИКА

0,9 л:
4,5 л:
9 л:
4,5 л:
9 л:

1300 0340
1300 0342
1300 0344
1300 0346
1300 0348

Застосування:
Для первинного та ремонтного фарбування стін та стель в приміщеннях з високими
вимогами щодо безпеки оздоблювальних матеріалів та стійкості поверхонь
до миття: спальні, вітальні, дитячі кімнати, кухні, інші житлові приміщення, а
також дитячі садки, школи, курортно-оздоровчі заклади, готелі, підприємства
громадського харчування, таке інше.
Властивості:
■ Елегантно-матовe рівномірне покриття ■ Уповільнений час висихання полегшує
без слідів від валика;
роботу на великих площинах;
■ Витримує більше 10 000 циклів миття з ■ Перевищує вимоги директиви ЄС про
застосуванням миючих засобів;
обмеження кількості летких органіч■ Легко наноситься, без бризок та паних сполук, без різкого запаху;
■ Екологічно сертифікований продукт**.
тьоків;
■ Відмінно зберігає яскравість кольору;
Технічні характеристики:
Розріджувач

вода
приблизно 1,45 кг/л (база А),
1,35 кг/л (база С)

Густина
Витрата фарби при
одношаровому
нанесені

0,09–0,11 л/м², витрата фарби залежить від шорсткості
та пористості поверхні, а також методу нанесення
та умов при фарбуванні

Блиск

матовий
база А, можна використати як білу фарбу або затонувати
база С (безбарвна), використовувати тільки після тонування

База

SILTEK INTERIOR PRESTIGE 5
ОКСАМИТОВО-МАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА
0,070,09л/м

База А
База А
База А

2

2

ВИТРАТА ФАРБИ

ВІДРО 0.9 / 4.5 / 9 л

КЛАС СТІЙКОСТІ ДО ТОНУЄТЬСЯ У
МОКРОГО СТИРАННЯ СВІТЛІ КОЛЬОРИ

ПІДВИЩЕНА
ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ

ЗАХИЩАЄ ВІД
ПЛІСНЯВИ

Застосування:
Латексна фарба для якісного фарбування бетонних, цегляних, оштукатурених,
зашпакльованих, гіпсокартонних поверхонь в сухих та вологих приміщеннях з
високими вимогами до експлуатації: кухні, санвузли, фойє, сходові майданчики,
готелі, офісні приміщення, дитячі садки, школи, лікарні, підприємства громадського харчування, таке інше.
Властивості:
■ Висока покривна здатність при малих ■ Не перешкоджає проходженню
витратах фарби;
водяної пари;
■ Легко наноситься, приховує дрібні
■ Відповідає вимогам директиви ЄС
недоліки поверхні;
про обмеження кількості летких
■ Витримує більше 5000 циклів миття
органічних сполук;
■ Екологічно сертифікований продукт**.
з застосуванням миючих засобів;
■ Запобігає появі плісняви та грибків на
пофарбованій поверхні;
Технічні характеристики:
Розріджувач
Густина
Витрата фарби при
одношаровому
нанесені
Блиск

48

База

вода
приблизно 1,57 кг/л (база А)
0,07–0,09 л/м², витрата фарби залежить від шорсткості
та пористості поверхні, а також методу нанесення
та умов при фарбуванні
матовий
база А, можна використати як білу фарбу або затонувати

0,9 л:
4,5 л:
9 л:

1300 0350
1300 0352
1300 0354

SILTEK INTERIOR PRESTIGE 7
ШОВКОВИСТО-МАТОВА ФАРБА ПРЕМІУМ-КЛАСУ
0,090,11л/м

1

2

ВИТРАТА ФАРБИ

КЛАС СТІЙКОСТІ ДО ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ЗАХИЩАЄ ВІД
МОКРОГО СТИРАННЯ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ ПЛІСНЯВИ

МІСТИТЬ ВІСК

ВІДРО 0.9 / 4.5 / 9 л
База А
База А
База А
База С
База С

0,9 л:
4,5 л:
9 л:
4,5 л:
9 л:

1300 0356
1300 0358
1300 0360
1300 0362
1300 0364

Застосування:
Для первинного та ремонтного фарбування стін та стель в сухих та вологих
приміщеннях з високими вимогами до експлуатації: житлові приміщення,
кухні, санвузли, готелі, розважальні центри, басейни, офісні приміщення,
дитячі садки, школи, лікарні, підприємства громадського харчування, таке
інше.
Властивості:
■■ Матова з ефектом шовку;
■■ Запобігає появі плісняви та гриб■■ Легко наноситься, без бризок та патьоків;
ків на пофарбованій поверхні;
■■ Підкреслює фактуру поверхні, бездоганно ■■ Відповідає вимогам директиви ЄС
підходить для пофарбування шпалер;
про обмеження кількості летких
■■ Витримує більше 10 000 циклів миття з
органічних сполук;
застосуванням миючих засобів, в т.ч. хлор- ■■ Екологічно сертифікований
вміщуючих;
продукт**.
■■ З пофарбованої поверхні легко видаляються забруднення;
Технічні характеристики:
Розріджувач

вода

Витрата фарби при
одношаровому
нанесені

0,09–0,11 л/м² в залежності від шорсткості
та пористості поверхні

Блиск

шовковисто-матовий
база А, можна використати як білу фарбу або затонувати
база С (безбарвна), використовувати тільки після тонування

База

SILTEK INTERIOR
ФАРБА ІНТЕР’ЄРНА

ВІДРО 14 кг
База А 14 кг: 1300 0373

160210г/м

2

ВИТРАТА ФАРБИ

ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ПІДВИЩЕНА
КОЛЬОРИ
ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ

ПАРОПРОНИКНА

ЛЕГКО
НАНОСИТЬСЯ

Застосування:
Водно-дисперсійна фарба з відмінною покривною здатністю для стін і стель в сухих
приміщеннях.
Властивості:
■■ Відмінна покривна здатність;
■■ Не містить розчинників та пластифікаторів;
■■ Приховує недоліки поверхні;
■■ Паропроникна;
■■ Стійка до сухого стирання;
■■ Екологічно сертифікований продукт**.
■■ Забезпечує «дихання» стін;
Технічні характеристики:
Розріджувач
Витрата фарби при
одношаровому
нанесені
Блиск
Час висихання
одного шару
База / колір

вода
160–210 г/м² в залежності від шорсткості
та пористості поверхні , а також методу
нанесення та умов при фарбуванні
глибоко матовий
1–2 години
база А, можна використати як білу фарбу або затонувати
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ФАРБИ ФАСАДНІ
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SILTEK FAСADE PRO
ФАСАДНА ДОВГОВІЧНА ФАРБА
0,090,11л/м

1

2

ВИТРАТА ФАРБИ

ВІДРО 0.9 / 4.5 / 9 л
База FA
База FA
База FA
База FC
База FC

25

FA, FC

КЛАС СТІЙКОСТІ ДО 1 КЛАС
ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ПІДВИЩЕНА
ЕФЕКТИВНИЙ СТРОК
МОКРОГО СТИРАННЯ ПАРОПРОНИКНОСТІ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ***

0,9 л:
4,5 л:
9 л:
4,5 л:
9 л:

1300 0298
1300 0300
1300 0302
1300 0304
1300 0306

Застосування:
Для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, торгівельних,
адміністративних, промислових, складських будівель.
Рекомендована для фарбування системи фасадної теплоізоляції, в тому числі при
застосуванні мінераловатного утеп лювача. Може використовуватись для стін та
стель в місцях загального користування, де необхідне довговічне покриття, здатне
витримувати інтенсивне багаторазове миття: паркінги, гаражі, сходові клітини,
фойє, готелі, офісні приміщення, розважальні центри, громадські заклади таке інше.
Властивості:
■ Паропроникна;
■ Не містить токсичних та шкідливих для
■ Для зовнішніх та внутрішніх
людини речовин;
■ Зберігає яскраві кольори протягом триваповерхонь;
■ Стійка до УФ-випромінювання;
лого часу;
■ Водо- та морозостійка;
■ Зберігає захисні та декоративні властивості
■ Відмінний захист від атмосферних
в лужному середовищі;
■ Додатковий захист поверхні від водоросвпливів;
■ Екологічно сертифікований продукт**;
тей, плісняви та грибків.
Технічні характеристики:
Розріджувач
Густина, приблизно
Витрата фарби при
одношаровому
нанесені
Паропроникність
Водопроникність
База

вода
1,59 кг/л (база FА), 1,40 кг/л (база FС)
гладкі не вбираючі поверхні: 0,09–0,11 л/м²,
шорсткі та пористі поверхні: 0,17–0,25 л/м²
висока, V1
низька, W3
база FА, можна використати як білу фарбу або затонувати
база FС (безбарвна), використовувати тільки після тонування

SILTEK FAСADE SILICON PRO
СИЛІКОНОВА ФАРБА ПРЕМІУМ-КЛАСУ
0,110,25л/м

База FA
База FA
База FC
База FC

25

FA, FC
2

ВИТРАТА ФАРБИ

ВІДРО 4.5 / 9 л

1 КЛАС
ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ВОДОПАРОПРОНИКНОСТІ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ ВІДШТОВХУВАЛЬНА
ВЛАСТИВІСТЬ

ЕФЕКТИВНИЙ СТРОК
ЕКСПЛУАТАЦІЇ***

4,5 л:
9 л:
4,5 л:
9 л:

1300 0310
1300 0312
1300 0314
1300 0316

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
З МІНЕРАЛЬНОЮ
ВАТОЮ

Застосування:
Для первинного і ремонтного фарбування фасадів житлових, торгівельних,
громадських, промислових будівель, а також пам’яток архітектури. Рекомендована
для фарбування системи фасадної теплоізоляції в тому числі при застосуванні
мінераловатного утеплювача.
Властивості:
■ Паропроникна;
■ Додатково захищає поверхню від водо■ Має властивості самоочищення;
ростей, плісняви та грибків;
■ Стійка до УФ-випромінювання;
■ Зберігає яскраві кольори протягом три■ Надійний захист фасаду;
валого часу;
■ Утворює еластичне, атмосферостійке ■ Відмінно зберігає захисні та декоративні
покриття;
властивості в лужному середовищі.
Технічні характеристики:
Розріджувач

вода

Густина, приблизно

1,48 кг/л (база FА), 1,39 кг/л (база FС)

Витрата фарби при
одношаровому
нанесені

гладкі не вбираючі поверхні: 0,11–0,14 л/м²
шорсткі та пористі поверхні: 0,15–0,25 л/м²

Паропроникність

висока, V1

Водопроникність

низька, W3

База

база FА, можна використати як білу фарбу або затонувати
база FС (безбарвна), використовувати тільки після тонування
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SILTEK FAСADE SILICAT PRO
СИЛІКАТНА ФАРБА ПРЕМІУМ-КЛАСУ
0,170,25л/м

2

ВИТРАТА ФАРБИ

ВІДРО 9 л
База FA 9 л: 1300 0318

FA
1 КЛАС
ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ СТІЙКА ДО УФПАРОПРОНИКНОСТІ КОЛЬОРИ
ВИПРОМІНЮВАННЯ

ДОВГОВІЧНИЙ ЗАХИСТ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
ФАСАДУ
З МІНЕРАЛЬНОЮ
ВАТОЮ

Застосування:
Для фарбування фасадів житлових та громадських будівель в тому числі
пам’яток архітектури, а також для ремонтного пофарбування поверхонь раніше
нанесених силікатних фарб або штукатурок. Використовується у котеджному
та багатоповерховому будівництві, для фарбування в системі опоряджування
огороджувальних конструкцій з ніздрюватого бетону або інших пористих
матеріалів. Рекомендована для фарбування системи фасадної теплоізоляції в тому
числі при застосуванні мінераловатного утеплювача.
Властивості:
■ Водовідштовхувальна
■ Відмінно зберігає захисні та декоративні
властивість;
властивості в лужному середовищі;
■ Стійка до УФ-випромінювання;
■ Висока адгезія до мінеральних поверхонь.
Технічні характеристики:
Розріджувач

вода

Густина

приблизно 1,65 кг/л

Витрата фарби при
одношаровому
нанесені

0,17–0,25 л/м², витрата фарби на об’єкті залежить від
шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні

Паропроникність

висока, V1

Водопроникність

середня, W2

База / колір

база FА, можна використати як білу фарбу або затонувати

SILTEK FAСADE TEXTURIT
АТМОСФЕРОСТІЙКА СТРУКТУРНА ФАРБА
0,250,5л/м

2

ВИТРАТА ФАРБИ

ВІДРО 4.5 / 9 л
База TA 4,5 л: 1300 0320
База TA 9 л: 1300 0322

FA
ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ДОВГОВІЧНИЙ ЗАХИСТ ПРИХОВУЄ НЕРІВНОСТІ 1 КЛАС
КОЛЬОРИ
ФАСАДУ
ПОВЕРХНІ
ПАРОПРОНИКНОСТІ

Застосування:
Для первинного та ремонтного фарбування фасадів та інтер’єрів житлових,
торгівельних, адміністративних, промислових, складських будівель.
Рекомендована для фарбування системи фасадної теплоізоляції в тому числі
при застосуванні мінераловатного утеплювача. Може використовуватися для
створення декоративних ефектів в інтер’єрі та на фасаді.
Властивості:
■ Тонується у світлі кольори;
■ Додатковий захист поверхні від
■ Водо- та морозостійка;
водоростей, плісняви та грибків;
■ Надійний захист фасаду;
■ Не містить токсичних та шкідливих для
■ Відмінно зберігає захисні та декоралюдини речовин;
■ Зберігає яскраві кольори протягом
тивні властивості в лужному середовищі;
тривалого часу;
■ Висока адгезія до мінеральних по■ Екологічно сертифікований продукт**.
верхонь;
Технічні характеристики:
Розріджувач
Густина

вода
приблизно 1,61 кг/л

Витрата фарби при од- 0,25–0,5 л/м², витрата фарби на об’єкті залежить від шорношаровому нанесені сткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та
умов при фарбуванні
Паропроникність

висока, V1

Водопроникність

низька, W3

База / колір
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база TА, можна використати як білу фарбу або затонувати

SILTEK FAСADE
АТМОСФЕРОСТІЙКА ЛАТЕКСНА ФАРБА
200250г/м

2

ВИТРАТА ФАРБИ

ВІДРО 14 кг
База FA 14 кг: 1300 0371

FA
1 КЛАС
ПАРОПРОНИКНОСТІ

ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ МОРОЗОСТІЙКА
КОЛЬОРИ

СТІЙКА ДО УФВИПРОМІНЮВАННЯ

Застосування:
Для первинного або ремонтного фарбування зовнішніх мінеральних поверхонь
(штукатурка, бетон, декоративні штукатурки, і т. п.), а також для фарбування
систем фасадної теплоізоляції. Можна використовувати для фарбування стін та
стель всередині будівлі для утворення матового покриття стійкого до миття.
Властивості:
■■ Для зовнішніх та внутрішніх поверхонь; ■■ Приховує недоліки поверхні;
■■ Підходить для професійного тонування; ■■ Не містить розчинників та пласти■■ Утворює стійке до миття, паропроникне
фікаторів;
■■ Екологічно сертифікований продукт**.
покриття;
Технічні характеристики:
Розріджувач

вода
200–250 г/м2, витрата фарби залежить від шорсткості
та пористості поверхні, а також методу нанесення
та умов при фарбуванні

Витрата фарби при
нанесенні в 1 шар
Час висихання
одного шару:*

1–2 години

Блиск

матовий

База

база FА, можна використати як білу фарбу або затонувати

SILTEK BETON PRO
СПЕЦІАЛЬНА ФАРБА ДЛЯ БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ
0,10,14л/м2
ВИТРАТА ФАРБИ

FA, FС
1 КЛАС
ПАРОПРОНИКНОСТІ

ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ СТІЙКА ДО УФТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ ВИПРОМІНЮВАННЯ

ВІДРО 4.5 / 9 л
База FA
База FA
База FC
База FC

4,5 л:
9 л:
4,5 л:
9 л:

1300 0378
1300 0308
1300 0380
1300 0376

ЗАХИЩАЄ ВІД
ПЛІСНЯВИ, ГРИБКІВ
ТА ВОДОРОСТЕЙ

Застосування:
Призначена для захисно-декоративного фарбування бетонних конструкцій
всередині та зовні будівель. Ефективна для фарбування бетонних
конструкцій: стінові панелі, цоколі, підпірні стінки, огородження автомагістралей, бордюри, а також для бетонних підлог в сухих та вологих приміщеннях.
Властивості:
■■ Утворює щільне покриття з високою
■■ Завдяки вмісту воску, пофарбована
стійкістю до стирання;
поверхня легко очищується
■■ Водовідштовхувальний ефект;
від бруду та довго зберігає
■■ Лугостійке покриття, забезпечує захист
привабливий зовнішній вигляд;
■■ Дозволяється пересування
бетону від карбонізації;
■■ Висока стійкість до дії атмосферних
навантажувачів та автотранспорту
впливів: УФ-випромінювання, високих та
на гумовому ходу;
■
■
низьких температур, кислотних дощів, газів; Екологічно сертифікований
продукт**.
Технічні характеристики:
Розріджувач
Витрата фарби при
нанесенні в 1 шар
Час висихання
одного шару*
Блиск
Опір до стирання
База

вода
0,1–0,14 л/м2, витрата фарби залежить від шорсткості
та пористості поверхні, а також методу нанесення
та умов при фарбуванні
2–4 години
середній глянець
110 мг (1 кг, 1000 циклів, абразиметр Табера)
база FА, можна використати як білу фарбу або затонувати
база FС (безбарвна), використовувати тільки після тонування
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