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ҐРУНТІВКИ ТА КОМПОЗИЦІЇ

SILTEK UNIVERSAL Е-100
ҐРУНТІВКА	УНІВЕРСАЛЬНА

КАНІСТРИ 5 ТА 10 л 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	підготовки	зовнішніх	та	внутрішніх	мінеральних	поверхонь	перед	
виконанням	опоряджувальних	робіт	(вирівнюванням	поверхонь	шпа-
клівкою,	облицюванням	плиткою,	влаштуванням	підлог,	наклеюванням	
шпалер,	декоративним	оздобленням,	пофарбуванням	латексними,	силі-
коновими,	силіконмодифікованими	та	водно-дисперсійними	фарбами).	
Не	містить	органічних	розчинників,	без	запаху.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Широка	сфера	застосування;
 ■ Зменшує	водопоглинання	поверхні;	
 ■ Безбарвна	після	висихання;
 ■ Паропроникна.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-112,	Е-110.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

4–6 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

0,1–
0,2 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА ҐРУНТІВКИ  
ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колір	після	висихання прозорий

Термін	висихання* від	4	до	6	годин	

Витрата	ґрунтівки	на	1	м2	за	одне	нанесення* 0,1–0,2	л	

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ водно-полімерна	дисперсія,	
модифікуючі	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХН
 ■ видалити	неміцні	ділянки	 
поверхні,	розшити	тріщини,	
відчистити	від	бруду,	пилу,	
висолів,	мастила,	фарби	тощо;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	Е-112;

 ■ неміцні	ділянки	поверхні,	які	
неможливо	видалити,	відчисти-
ти	та	проґрунтувати	ґрунтівкою	
Siltek	Profi	Е-110;	

 ■ за	необхідності,	відремонту-
вати	поверхню,	дотримуючись	
технології	виконання	робіт	та	
інструкцій	з	застосування	сухих	
будівельних	сумішей	ТМ	Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ ґрунтівку	перед	використанням	
перемішати;

 ■ ґрунтівка	наноситься	на	по-
верхню	за	допомогою	щітки,	
валика	чи	розпилювача	рівно-
мірно	без	пропусків;

 ■ в	залежності	від	стану	поверхні	
ґрунтівку	наносять	в	один	або,	
за	необхідності,	в	декілька	
шарів;

 ■ після	кожного	ґрунтування	
перевіряти	стан	поверхні	для	
того,	щоб	пересвідчитись	в	
необхідності	нанесення	на-
ступного	шару,	не	допускати	
появи	блиску	на	заґрунтованій	
поверхні;

 ■ для	ґрунтування	щільних	та	
слабопоглинаючих	поверхонь	
рекомендується	розбавити	
ґрунтівку	водою;

 ■ опоряджувальні	матеріали	
(фарби,	штукатурки,	шпаклівки	
тощо)	наносити	лише	після	

висихання	ґрунтівки,	не	раніше,	
ніж	через	4–6	годин;	

 ■ поверхня	вважається	проґрун-
тованою,	якщо	вона	чиста	 
(не	забруднена	пилом,	брудом,	
кіптявою,	жиром	або	мастилом),	
достатньо	міцна	з	однорідним	
і	низьким	водопоглинанням,	
без	видимої	плівки	та	блиску	на	
поверхні;	

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.

УПАКОВКА
 ■ пластикові	каністри	об’ємом	5	
та	10	л.

УВАГА
 ■ не	допускати	заморожування	
при	транспортуванні	та	збері-
ганні	ґрунтівки	Siltek	Universal	
E-100;

 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	

поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	
+30	°С	та	відносній	вологості	
повітря	55–65	%;

 ■ запобігати	дії	прямих	сонячних	
променів,	опалювальних	при-
ладів,	а	також	заморожування	
при	транспортуванні	та	збері-
ганні	ґрунтівки	Siltek	Universal	
E-100;

 ■ зберігати	в	герметично	закритій	
тарі,	в	сухому	провітрюваному	
приміщенні,	при	температурі	
від	+5	°С	до	+35	°С.	Строк	при-
датності	—	12	місяців	з	дати	
виготовлення,	зазначеної	на	
упаковці.	Після	закінчення	
строку	придатності	ґрунтівки	
рекомендується	передати	її	для	
утилізації	як	будівельні	відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015
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SILTEK PROFI Е-110
ҐРУНТІВКА	ГЛИБОКОПРОНИКАЮЧА	ЗМІЦНЮЮЧА	

КАНІСТРИ 2, 5 ТА 10 л 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Глибокопроникаюча	ґрунтівка	для	зміцнення	всіх	видів	неміцних,	дріб-
нопористих,	поглинаючих	мінеральних	поверхонь	(цегляне	мурування,	
штукатурка,	стяжка	і	т.	ін.),	перед	виконанням	опоряджувальних	робіт	
(вирівнюванням	поверхонь	шпаклівкою,	наклеюванням	шпалер,	декора-
тивним	оздобленням,	пофарбуванням	тощо).	Може	використовуватися	
для	укріплення	поверхонь,	раніше	пофарбованих	вапняними	фарбами.	

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Глибоко	проникає	в	поверхню;
 ■ Надійно	зміцнює	поверхню;	
 ■ Безбарвна	після	висихання;
 ■ Паропроникна.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівка: Е-112.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

4–6 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

0,1–
0,2 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА ҐРУНТІВКИ  
ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розріджувач вода

Густина приблизно	1,0	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	

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ акрилова	дисперсія,	модифіку-
ючі	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ видалити	неміцні	ділянки	 
поверхні,	розшити	тріщини,	
відчистити	від	бруду,	пилу,	
висолів,	мастила,	фарби	тощо;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	Е-112;

 ■ за	необхідності,	відремонту-
вати	поверхню,	дотримуючись	
технології	виконання	робіт	та	
інструкцій	з	застосування	сухих	
будівельних	сумішей	ТМ	Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ ґрунтівку	перед	використан-
ням	перемішати;

 ■ ґрунтівка	наноситься	на	по-
верхню	за	допомогою	щітки,	
валика	чи	розпилювача	рів-
номірно	без	пропусків;

 ■ в	залежності	від	стану	
поверх	ні	ґрунтівку	наносять	
в	один	або,	за	необхідності,	
в	декілька	шарів,	дотри-
муючись	методу	«мокре	по	
мокрому»,	до	повного	наси-
чення,	не	залишаючи	над-
лишкової	кількості	ґрунтівки	
на	поверхні;

 ■ опоряджувальні	матеріали	
(фарби,	штукатурки,	шпаклів-
ки	тощо)	наносити	лише	після	
висихання	ґрунтівки,	не	рані-
ше,	ніж	через	4–6	годин;	

 ■ поверхня	вважається	проґрун-
тованою,	якщо	вона	чиста	(не	
забруднена	пилом,	брудом,	
кіптявою,	жиром	або	мастилом),	
достатньо	міцна	з	однорідним	і	
низьким	водопоглинанням;	

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.

УПАКОВКА
 ■ пластикові	каністри	об’ємом	2,	
5	та	10	л.

УВАГА
 ■ точна	витрата	визначається	
пробним	нанесенням	і	залежить	
від	поглинаючої	здатності	і	
структури	поверхні;

 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	

+30	°С	та	відносній	вологості	
повітря	55–65	%;

 ■ не	допускати	дії	прямих	соняч-
них	променів,	опалювальних	
приладів,	а	також	заморожу-
вання	при	транспортуванні	та	
зберіганні	ґрунтівки	Siltek	Profi	
E-110;

 ■ зберігати	в	герметично	закритій	
тарі,	в	сухому	провітрюваному	
приміщенні,	при	температурі	
від	+5	ºС	до	+35	ºС.	Строк	при-
датності	—	12	місяців	з	дати	
виготовлення,	зазначеної	на	
упаковці.	Після	закінчення	
строку	придатності	ґрунтівки	
рекомендується	передати	її	для	
утилізації	як	будівельні	відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015
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SILTEK FORCE ЕR-2
ҐРУНТІВКА	ЗМІЦНЮЮЧА

КАНІСТРА 10 л 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Концентрована	силікатна	ґрунтівка	для	зміцнення	та	зменшення	во-
допоглинання	мінеральних	поверхонь	(штукатурка,	стяжка,	силікатна	
цегла	і	т.	ін.),	перед	виконанням	опоряджувальних	робіт	(влаштуванням	
підлог,	декоративним	оздобленням,	пофарбуванням	тощо).	В	концен-
трованому	вигляді	застосовується	для	зміцнення	бетонних	чи	цементно-	
піщаних	підлог	всередині	та	зовні	будівель:	сховища,	гаражі,	виробничі	
приміщення,	місця	із	підвищеним	пішохідним	навантаженням	або	пере-
суванням	автотранспорту	на	гумовому	ходу.	Рекомендується	для	ґрун-
тування	мінеральних	поверхонь	перед	нанесенням	силікатних	фарб.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Глибоко	проникає	в	поверхню;
 ■ Надійно	зміцнює	поверхню;	
 ■ Зменшує	водопоглинання	поверхні;
 ■ Паропроникна.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівкa: Biostop	Е-112.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

4–6 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

≥ 0,1 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА ҐРУНТІВКИ  
ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

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	

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ полімерна	дисперсія,	силікатні	
та	інші	модифікуючі	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ видалити	неміцні	ділянки	 
поверхні,	розшити	тріщини,	
відчистити	від	бруду,	пилу,	
висолів,	мастила,	фарби	тощо;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	Е-112;

 ■ відремонтувати	поверхню	
дотримуючись	технологій	ви-
конання	робіт	та	інструкцій	з	
застосування	сухих	будівельних	
сумішей	ТМ	Siltek;

 ■ при	влаштуванні	фінішного	
покриття	підлог,	перед	нане-
сенням	ґрунтівки	поверхню	
необхідно	відшліфувати,	знепи-
лити,	при	необхідності	промити	
водою	та	висушити.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ ґрунтівку	перед	використанням	
ретельно	перемішати;

 ■ при	підготовці	поверхні	перед	
нанесенням	силікатних	фарб	
рекомендується	розбавити	
ґрунтівку	водою	в	пропорції	
1:1;

 ■ для	зміцнення	вапняних	повер-
хонь	перед	фарбуванням	реко-
мендується	розбавити	ґрунтів-
ку	водою	в	пропорції	1:4;

 ■ ґрунтівка	наноситься	на	по-
верхню	за	допомогою	щітки,	
валика	чи	розпилювача	рівно-
мірно	без	пропусків;

 ■ в	залежності	від	стану	поверхні	
ґрунтівку	наносять	в	один	або,	
за	необхідності,	в	декілька	
шарів,	дотримуючись	методу	
«мокре	по	мокрому»,	до	пов-
ного	насичення,	не	залишаючи	
надлишкової	кількості	ґрунтів-
ки	на	поверхні;

 ■ після	кожного	ґрунтування	
перевіряти	стан	поверхні	для	
того,	щоб	пересвідчитись	в	

необхідності	нанесення	на-
ступного	шару;

 ■ подальше	опорядження	по-
верхонь	виконувати	лише	після	
висихання	ґрунтівки,	не	раніше,	
ніж	через	4–6	годин;

 ■ поверхня	вважається	про-
ґрунтованою,	якщо	вона	
чиста	(не	забруднена	пилом,	
брудом,	кіптявою,	жиром	або	
мастилом),	достатньо	міцна	з	
однорідним	і	низьким	водопо-
глинанням;	

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.

УПАКОВКА
 ■ пластикова	каністра	об’ємом	
10	л.

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	
+30	°С	та	відносній	вологості	
повітря	55–65	%;

 ■ не	використовувати	для	про-
сочення	поверхонь	на	основі	
гіпсових	в’яжучих;	

 ■ ґрунтівку	дозволяється	на-
носити	не	раніше,	ніж	через	
24	години	після	влаштування	
підлоги;

 ■ не	використовувати	ґрунтівку	
на	поверхнях,	які	піддаються	
постійному	зволоженню;

 ■ не	допускати	дії	прямих	соняч-
них	променів,	опалювальних	
приладів,	а	також	заморожу-
вання	при	транспортуванні	
та	зберіганні	ґрунтівки	Siltek	
Force	ER-2;

 ■ зберігати	в	герметично	закритій	
тарі,	в	сухому	провітрюваному	
приміщенні,	при	температурі	
від	+5	ºС	до	+35	ºС.	Строк	при-
датності	—	12	місяців	з	дати	
виготовлення,	зазначеної	на	
упаковці.	Після	закінчення	
строку	придатності	ґрунтівки	
рекомендується	передати	її	для	
утилізації	як	будівельні	відходи.
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SILTEK CONTACT E-105
ҐРУНТФАРБА	КОНТАКТНА

ВІДРО 3, 5, 10 ТА 20 л 
◀

ОПИС
Контактна	ґрунт-фарба	для	створення	адгезійного	шару	перед	нанесен-
ням	декоративних	штукатурок	та	зменшення	водопоглинання	пористих	
поверхонь	перед	приклеюванням	теплоізоляції.	

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	мозаїч-
ним	штукатурками,	структурними	фарбами.	Рекомендується	для	ґрунту-
вання	пористих	поверхонь	(ніздрюватий	бетон,	ракушняк	тощо),		перед	
приклеюванням	теплоізоляційних	плит.	Ефективна	при	консервуванні	
незакінчених	фрагментів	фасадів	на	зимовий	період.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Надає	поверхні	шорсткості;
 ■ Тонується	у	світлі	та	темні	кольори;	
 ■ Знижує	водопоглинання	пористих	поверхонь;
 ■ Паропроникна;
 ■ Для	зовнішніх	та	внутрішніх	робіт;
 ■ Ефективна	при	консервуванні	незакінчених	фрагментів	фасадів	 
на	зимовий	період.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Декоративні штукатурки: Р-15,	Decor	Pro.
Суміші для систем теплоізоляції:	T-85,	T-87.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

4–6 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

0,25–
0,30 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА  
ҐРУНТ-ФАРБИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розріджувач	 вода

Густина	 1,55	кг/л

База	/	колір база	ЕА,	можна	використати	 
як	білу	ґрунт-фарбу	або	затонувати;	

ґрунт-фарба	тонується	в	світлі	та	темні	тони,
наближені	до	кольору	фінішного	покриття

Термін	висихання* від	4	до	6	годин

Витрата	ґрунт-фарби	на	1	м2* 0,25–0,30	л

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ водно-полімерна	дисперсія,	
запов	нювачі,	модифікуючі	 
добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ видалити	неміцні	ділянки	
поверхні,	розшити	тріщини,	
відчистити	від	бруду,	пилу,	
висолів,	мастила,	фарби	тощо;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	
інші	біологічні	утворення	 
необхідно	механічно	видалити	
на	глибину	ураження,	поверх-
ню	промити	водою,	висушити	
та	проґрунтувати	антисептич-
ною	ґрунтівкою	Siltek	Biostop	
E-112;

 ■ неміцні	ділянки	поверхні,	які	
неможливо	видалити,	відчис-

тити	та	проґрунтувати	ґрунтів-
кою	Siltek	Profi	E-110;	

 ■ за	необхідності,	відремонту-
вати	поверхню,	дотримуючись	
технології	виконання	робіт	та	
інструкцій	з	застосування	 
сухих	будівельних	сумішей	 
ТМ	Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ контактну	ґрунт-фарбу	перед	
використанням	ретельно	пере-
мішати;	

 ■ наносити	на	поверхню	необхід-
но	лише	за	допомогою	щітки	
або	валика,	в	одному	напрямку,	
рівномірно,	в	один	шар,	без	
пропусків;

 ■ опоряджувальні	матеріали	
(фарби,	штукатурки,	шпаклівки	
тощо)	наносити	лише	після	

висихання	ґрунт-фарби,	не	
раніше,	ніж	через	4–6	годин;	

 ■ поверхня	вважається	проґрун-
тованою,	якщо	вона	чиста	(не	
забруднена	пилом,	брудом,	
кіптявою,	жиром	або	мастилом),	
достатньо	міцна	з	однорідним	і	
низьким	водопоглинанням;	

 ■ після	закінчення	або	зупинки	ро-
біт	інструмент	ретельно	вимити.

УПАКОВКА
 ■ пластикове	відро	об’ємом	3,	5,	
10	та	20	л.

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	
+30	°С	та	відносній	вологості	
повітря	55–65	%;

 ■ перед	нанесенням	силікатних	
декоративних	матеріалів	за-
стосовувати	ґрунт-фарбу	Siltek	
Contact	Silicat	EC-10;

 ■ зберігати	в	герметично	закритій	
тарі,	в	сухому	провітрюваному	
приміщенні,	при	температурі	
від	+5	°С	до	+35	°С.	Строк	при-
датності	—	12	місяців	з	дати	
виготовлення,	зазначеної	на	
упаковці.	Після	закінчення	стро-
ку	придатності	ґрунт-фарби	
рекомендується	передати	її	для	
утилізації	як	будівельні	відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015
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SILTEK BETON-CONTACT E-106
ҐРУНТІВКА	АДГЕЗІЙНА

ВІДРО 5 ТА 10 л 
◀

ОПИС
Адгезійна	ґрунтівка	з	кварцевим	заповнювачем	для	гладких,	щільних	
основ	(бетон,	гіпсокартон,	глазурована	плитка,	OSB	і	т.	п.)	перед	нане-
сенням	штукатурок,	улаштуванням	наливних	підлог,	приклеюванням	
плитки.	Застосовується	для	зменшення	водопоглинання	пористих	 
поверхонь	(газо-,	пінобетон).	Для	зовнішніх	та	внутрішніх	робіт.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Для	зовнішніх	та	внутрішніх	робіт;
 ■ Підвищенна	адгезія	до	щільних	та	гладких	поверхонь;
 ■ Створює	шорстке	покриття,	яке	забезпечує	надійне	зчеплення	 
оздоблювальних	матеріалів	з	основою;

 ■ Високоеластична,	підходить	для	поверхонь,	що	деформуються;	
 ■ Водостійка,	підходить	для	вологих	приміщень;
 ■ Паропроникна;
 ■ Без	різкого	запаху.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-112,	Е-110.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

4–6 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

0,25–
0,35 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА  
ҐРУНТ-ФАРБИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розріджувач	 вода

Густина	 1,55	кг/л

Терм	висихання* від	4	до	6	годин

Витрата	ґрунтівки	на	1	м2* 0,25–0,35	л

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ водно-полімерна	дисперсія,	
заповнювачі,	модифікуючі	 
добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ видалити	неміцні	ділянки	 
поверхні,	розшити	тріщини,	
відчистити	від	бруду,	пилу,	
висолів,	мастила,	фарби	тощо;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	E-112;

 ■ неміцні	ділянки	поверхні,	які	
неможливо	видалити,	відчисти-

ти	та	проґрунтувати	ґрунтівкою	
Siltek	Profi	E-110;	

 ■ за	необхідності,	відремонту-
вати	поверхню,	дотримуючись	
технології	виконання	робіт	та	
інструкцій	з	застосування	су-
хих	будівельних	сумішей	 
ТМ	Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ ґрунтівку	перед	використанням	
ретельно	перемішати;	

 ■ наносити	на	поверхню	необхід-
но	лише	за	допомогою	щітки	
або	валика,	в	одному	напрямку,	
рівномірно,	в	один	шар,	без	
пропусків;

 ■ опоряджувальні	матеріали	
наносити	лише	після	висихання	

ґрунтівки	не	раніше,	ніж	через	
4–6	годин;

 ■ поверхня	вважається	проґрун-
тованою,	якщо	вона	чиста	 
(не	забруднена	пилом,	брудом,	
кіптявою,	жиром	або	мастилом),	
достатньо	міцна	з	однорідним	і	
низьким	водопоглинанням;	

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.

УПАКОВКА
 ■ пластикове	відро	об’ємом	5	та	
10	л.

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	

поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	
+30	°С	та	відносній	вологості	
повітря	55-65	%.	

 ■ зберігати	в	герметично	закритій	
тарі,	в	сухому	провітрюваному	
приміщенні,	при	температурі	від	
+5	°С	до	+35	°С;

 ■ строк	зберігання	—	12	місяців	з	
дати	виготовлення,	зазначеної	
на	упаковці;	

 ■ не	допускати	дії	прямих	соняч-
них	променів,	опалювальних	
приладів,	а	також	заморожу-
вання	при	транспортуванні	
та	зберіганні	ґрунтівки	Siltek	
Beton-contact	Е-106.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015
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SILTEK CONTACT SILICAT ЕC-10
ҐРУНТФАРБА	 
СИЛІКАТСИЛІКОНОВА

ВІДРО 10 л 
◀

ОПИС
Силікат-силіконова	контактна	ґрунт-фарба	для	створення	адгезійного	
шару	на	щільних	поверхнях	та	зменшення	водопоглинання	пористих	по-
верхонь.	Надає	гладким	поверхням	шорсткості	для	кращого	зчеплення	
з	оздоблювальними	матеріалами:	декоративні	штукатурки,	шпаклівки,	
клеї	для	важких	і	щільних	облицювальних	плит	тощо.	

ЗАСТОСУВАННЯ
Призначена	для	нанесення	на	мінеральні	поверхні	(бетон,	ніздрюватий	
бетон,	цегла,	цементно-вапняні	штукатурки	тощо),	гіпсокартон,	ДВП,	
ДСП,	поверхні	пофарбовані	водно-дисперсійними	чи	алкідними	фарба-
ми,	а	також	як	прошарок	між	поверхнями	з	гіпсу	та	матеріалами	на	ос-
нові	цементу.	Рекомендується	застосовувати	при	влаштуванні	фасадної	
теплоізоляції	з	застосуванням	всіх	видів	утеплювачів	(мінеральної	вати,	
пінополістиролу,	екструдованого	пінополістиролу)	перед	оздобленням	
силікатними	декоративними	штукатурками.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Надає	поверхні	шорсткості;
 ■ Тонується	у	світлі	кольори;	
 ■ Знижує	водопоглинання	пористих	поверхонь;
 ■ Паропроникна;
 ■ Застосовується	в	системі	з	силікатними	оздоблювальними	матеріалами;
 ■ Рекомендується	застосовувати	при	реконструкції	історичних	пам’яток	
архітектури,	перед	нанесенням	декоративних	штукатурок	чи	фарб;

 ■ Ефективна	при	влаштуванні	фасадної	теплоізоляції	з	застосуванням	
мінеральної	вати.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

4–6 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

0,25–
0,30 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА  
ҐРУНТ-ФАРБИ

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Biostop	Е-112,	Е-110.
Декоративні штукатурки: Р-15,	Decor	Silicat	Pro.
Суміші для систем теплоізоляції:	T-85,	T-87.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розріджувач	 вода

Густина	 приблизно	1,5	кг/л	

База	/	колір база	ЕА,	можна	використати	 
як	білу	ґрунт-фарбу	або	затонувати;	

ґрунт-фарба	тонується	в	світлі	та	темні	тони,
наближені	до	кольору	фінішного	покриття

Час	висихання* від	4	до	6	годин

Витрата	ґрунт-фарби	на	1	м2* 0,25–0,30	л

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ модифіковане	калійне	скло,	ла-
тексна	дисперсія,	заповнювачі,	
пігменти,	модифікуючі	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ видалити	неміцні	ділянки	 
поверхні,	розшити	тріщини,	
відчистити	від	бруду,	пилу,	
висолів,	мастила,	фарби	тощо;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	E-112;

 ■ неміцні	ділянки	поверхні,	які	
неможливо	видалити,	відчисти-

ти	та	проґрунтувати	ґрунтівкою	
Siltek	Profi	E-110;	

 ■ за	необхідності,	відремонту-
вати	поверхню,	дотримуючись	
технології	виконання	робіт	та	
інструкцій	з	застосування	сухих	
будівельних	сумішей	ТМ	Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ ґрунт-фарбу	перед	використан-
ням	ретельно	перемішати;	

 ■ наносити	на	поверхню	необхід-
но	лише	за	допомогою	щітки	
або	валика,	в	одному	напрямку,	
рівномірно,	в	один	шар,	без	
пропусків;

 ■ опоряджувальні	матеріали	
(фарби,	штукатурки,	шпаклівки	
тощо)	наносити	лише	після	

висихання	ґрунт-фарби,	не	
раніше,	ніж	через	4–6	годин;	

 ■ поверхня	вважається	проґрун-
тованою,	якщо	вона	чиста	(не	
забруднена	пилом,	брудом,	
кіптявою,	жиром	або	мастилом),	
достатньо	міцна	з	однорідним	і	
низьким	водопоглинанням;	

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.

УПАКОВКА
 ■ пластикове	відро	об’ємом	10	л.

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	

+30	°С	та	відносній	вологості	
повітря	55–65	%;

 ■ зберігати	в	герметично	закритій	
тарі,	в	сухому	провітрюваному	
приміщенні,	при	температурі	
від	+5	°С	до	+35	°С.	Строк	при-
датності	—	12	місяців	з	дати	
виготовлення,	зазначеної	на	
упаковці.	Після	закінчення	стро-
ку	придатності	ґрунт-фарби	
рекомендується	передати	її	для	
утилізації	як	будівельні	відходи.
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SILTEK CONTACT SILICON ЕS-10
ҐРУНТФАРБА	КОНТАКТНА	
СИЛІКОНМОДИФІКОВАНА

ВІДРО 10 л 
◀

ОПИС
Силіконмодифікована	контактна	ґрунт-фарба	для	створення	адгезійно-
го	шару	на	щільних	поверхнях	та	зменшення	водопоглинання	пористих	
поверхонь.	Надає	гладким	поверхням	шорсткості	для	кращого	зчеплен-
ня	з	оздоблювальними	матеріалами:	декоративні	штукатурки,	шпаклів-
ки,	клеї	для	важких	і	щільних	облицювальних	плит	тощо.	

ЗАСТОСУВАННЯ
Призначена	для	нанесення	на	мінеральні	поверхні	(бетон,	ніздрюватий	
бетон,	силікатна	цегла,	цементно-вапняні	штукатурки	тощо),	гіпсокартон,	
ДВП,	ДСП,	поверхні	пофарбовані	водно-дисперсійними	чи	алкідними	
фарбами,	а	також	як	прошарок	між	поверхнями	з	гіпсу	та	матеріалами	на	
основі	цементу.	Рекомендується	застосовувати	при	влаштуванні	фасадної	
теплоізоляції	з	застосуванням	всіх	видів	утеплювачів	(мінеральної	вати,	
пінополістиролу,	екструдованого	пінополістиролу)	перед	оздобленням	
силіконовими	та	силіконмодифікованими	декоративними	штукатурками.

ВЛАСТИВОСТІ:
 ■ Надає	поверхні	шорсткості;
 ■ Тонується	у	світлі	та	темні	кольори;	
 ■ Знижує	водопоглинання	пористих	поверхонь;
 ■ Паропроникна;
 ■ Застосовується	в	системі	з	силіконовими	та	силіконмодифікованими	
декоративними	штукатурками;

 ■ Має	водовідштовхувальні	властивості;
 ■ Ефективна	при	консервуванні	незакінчених	фрагментів	фасадів	на	
зимовий	період.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

4–6 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

0,25–
0,30 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА  
ҐРУНТ-ФАРБИ

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Biostop	Е-112,	Е-110.
Декоративні штукатурки: Р-15,	Decor	Silicon	Pro.
Суміші для систем теплоізоляції:	T-85,	T-87.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розріджувач	 вода

Густина	 1,45	кг/л

База	/	колір база	ЕА,	можна	використати	 
як	білу	ґрунт-фарбу	або	затонувати;	

ґрунт-фарба	тонується	в	світлі	та	темні	тони,
наближені	до	кольору	фінішного	покриття

Термін	висихання* від	4	до	6	годин

Витрата	ґрунтівки	на	1	м2* 0,25–0,30	л

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ водно-полімерна	дисперсія,	
заповнювачі,	силіконові	та	інші	
модифікуючі	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ видалити	неміцні	ділянки	 
поверхні,	розшити	тріщини,	
відчистити	від	бруду,	пилу,	
висолів,	мастила,	фарби	тощо;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	E-112;

 ■ неміцні	ділянки	поверхні,	які	
неможливо	видалити,	відчисти-

ти	та	проґрунтувати	ґрунтівкою	
Siltek	Profi	E-110;	

 ■ за	необхідності,	відремонту-
вати	поверхню,	дотримуючись	
технології	виконання	робіт	та	
інструкцій	з	застосування	сухих	
будівельних	сумішей	ТМ	Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ ґрунт-фарбу	перед	використан-
ням	ретельно	перемішати;	

 ■ наносити	на	поверхню	необхід-
но	лише	за	допомогою	щітки	
або	валика,	в	одному	напрямку,	
рівномірно,	в	один	шар,	без	
пропусків;

 ■ опоряджувальні	матеріали	
(фарби,	штукатурки,	шпаклівки	
тощо)	наносити	лише	після	

висихання	ґрунт-фарби,	не	
раніше,	ніж	через	4–6	годин;	

 ■ поверхня	вважається	проґрун-
тованою,	якщо	вона	чиста	(не	
забруднена	пилом,	брудом,	
кіптявою,	жиром	або	мастилом),	
достатньо	міцна	з	однорідним	і	
низьким	водопоглинанням;	

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.

УПАКОВКА
 ■ пластикове	відро	об’ємом	10	л.

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	

+30	°С	та	відносній	вологості	
повітря	55–65	%;

 ■ перед	нанесенням	силікатних	
декоративних	матеріалів	за-
стосовувати	ґрунт-фарбу	Siltek	
Contact	Silicat	EC-10;

 ■ зберігати	в	герметично	закритій	
тарі,	в	сухому	провітрюваному	
приміщенні,	при	температурі	
від	+5	°С	до	+35	°С.	Строк	при-
датності	—	12	місяців	з	дати	
виготовлення,	зазначеної	на	
упаковці.	Після	закінчення	стро-
ку	придатності	ґрунт-фарби	
рекомендується	передати	її	для	
утилізації	як	будівельні	відходи.
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SILTEK BIOSTOP Е-112
КОНЦЕНТРАТ–БІО

КАНІСТРА 2 л 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	знезараження	та	захисту	мінеральних	поверхонь	від	різних	видів	
біо	логічного	ураження.	Надійно	очищує	та	захищає	поверхню	від	бакте-
рій,	плісняви,	грибків	тощо.	Ефективна	перед	опорядженням	штукатур-
ками,	шпаклівками,	стяжками,	влаштуванням	гідроізоляції,	облицюван-
ням	керамічними	і	природними	матеріалами,	всередині	та	зовні	будівель.	

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Розводити	водою	1:4;
 ■ Захищає	від	грибків;
 ■ Захищає	від	бактерій;	
 ■ Захищає	від	плісняви.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

4 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

0,1–
0,2 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА ҐРУНТІВКИ 
ПРИ РОЗВЕДЕННІ 
ВОДОЮ 1:4 ЗА ОДНЕ 
НАНЕСЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розріджувач	 вода

Густина	 приблизно	1,0	кг/л

Термін	висихання* приблизно	4	години

Витрата	ґрунтівки	при	розведенні	водою	1:4	 
на	1	м2	за	одне	нанесення*

0,1–0,2	л

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ полімерна	дисперсія,	органічні	
біоцидні	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ перед	нанесенням	ґрунтівки	
необхідно	визначити	причину	
утворення	грибків	та	усунути	її;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою	та	висушити.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ ґрунтівку	перед	використанням	
перемішати	і	розбавити	чистою	
водою	в	співвідношенні	1:4;

 ■ нанести	на	поверхню	за	до-
помогою	щітки	або	пензля	(не	
дозволяється	використовувати	
розпилювач	або	валик);

 ■ відразу	після	закінчення	роботи	
інструмент	ретельно	вимити;

 ■ наступні	роботи	починати	не	
раніше,	ніж	через	4	години	
після	повного	провітрювання	
приміщення.	

УПАКОВКА
 ■ пластикова	каністра	об’ємом	
2	л.

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	

+30	°С	та	відносній	вологості	
повітря	55–65	%;

 ■ роботу	виконувати	в	приміщен-
ні,	з	достатньою	вентиляцією;

 ■ не	дозволяється	застосовувати	
ґрунтівку	Siltek	Biostop	Е-112	
на	дерев’яних	поверхнях;

 ■ ґрунтівка	містить	органічні	
біоцидні	препарати,	тому	при	
роботі	необхідно	берегти	очі,	
шкіру	та	органи	дихання.	У	разі	
потрапляння	ґрунтівки	в	очі	—	
промити	чистою	водою	та,	при	
необхідності,	звернутися	до	
лікаря.	Під	час	роботи	з	ґрунтів-
кою	забороняється	вживати	їжу,	
пити,	палити.	Роботи	необхідно	
виконувати	в	гумових	рукавицях	
та	захисних	окулярах;

 ■ зберігати	в	герметично	закритій	
тарі,	в	сухому	провітрюваному	
приміщенні,	при	температурі	
від	+5	°С	до	+35	°С.	Строк	при-
датності	—	12	місяців	з	дати	
виготовлення,	зазначеної	на	
упаковці.	Після	закінчення	
строку	придатності	ґрунтівки	
рекомендується	передати	її	для	
утилізації	як	будівельні	відходи.
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SILTEK ELASTIC Е-5
ҐРУНТІВКА	ЕЛАСТИЧНА

КАНІСТРА 10 л 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	підготовки	поверхонь	та	створення	контактного	шару	між	мінераль-
ними	поверхнями	і	опоряджувальними	матеріалами	(самовирівнювальні	
підлоги,	клеї,	штукатурки	тощо).	Ефективна	в	системі	«тепла	підлога»,	 
а	також	перед	опорядженням	поверхонь	з	ніздрюватого	бетону.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Покращує	зчеплення	з	поверхнею;
 ■ Еластична;	
 ■ Для	систем	«тепла	підлога»;
 ■ Знижує	водопоглинання	пористих	поверхонь.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-112,	Е-110.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

6–12 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

0,15–
0,25 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА ҐРУНТІВКИ  
ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розріджувач	 вода

Густина	 приблизно	1,0	кг/л

Колір	після	висихання прозорий

Термін	висихання* від	6	до	12	годин

Витрата	ґрунтівки	на	1	м2	за	одне	нанесення* 0,15–0,25	л

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ водно-полімерна	дисперсія,	
модифікуючі	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ видалити	неміцні	ділянки	 
поверхні,	розшити	тріщини,	
відчистити	від	бруду,	пилу,	
висолів,	мастила,	фарби	тощо;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	E-112;

 ■ неміцні	ділянки	поверхні,	які	
неможливо	видалити,	відчисти-
ти	та	проґрунтувати	ґрунтівкою	
Siltek	Profi	E-110;	

 ■ за	необхідності,	відремонту-
вати	поверхню,	дотримуючись	
технології	виконання	робіт	
та	інструкцій	з	застосування	
сухих	будівельних	сумішей	
ТМ	Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ ґрунтівку	перед	використанням	
ретельно	перемішати;

 ■ для	ґрунтування	щільних	та	
слабопоглинаючих	поверхонь	
можливе	розбавлення	ґрунтів-
ки	водою	у	пропорції	1:2;

 ■ наносити	на	поверхню	необхід-
но	лише	за	допомогою	щітки,	
валика	або	розпилювача	в	од-
ному	напрямку,	рівномірно,	без	
пропусків;

 ■ наносити	необхідно	в	один	або	
декілька	шарів	в	залежності	від	
водопоглинання	поверхні;

 ■ після	кожного	ґрунтування	
перевіряти	стан	поверхні	для	
того,	щоб	пересвідчитись	в	
необхідності	нанесення	наступ-
ного	шару;

 ■ наступний	шар	наносити	після	
повного	висихання	поперед-
нього;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.

УПАКОВКА
 ■ пластикова	каністра	об’ємом	
10	л. 

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	
+30	°С	та	відносній	вологості	
повітря	55–65	%;

 ■ зберігати	в	герметично	закритій	
тарі,	в	сухому	провітрюваному	
приміщенні,	при	температурі	
від	+5	°С	до	+35	°С.	Строк	при-
датності	—	12	місяців	з	дати	
виготовлення,	зазначеної	на	
упаковці.	Після	закінчення	
строку	придатності	ґрунтівки	
рекомендується	передати	її	для	
утилізації	як	будівельні	відходи.
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SILTEK TOPFINISH Е-3
ЛАК	ДЛЯ	ТОПІНГУ

ВІДРО 10 л 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	знепилення,	ущільнення	та	підвищення	зносостійкості	горизон-
тальних	поверхонь	(бетон,	міцні	цементно-піщані	стяжки,	топінги	тощо).	
Рекомендується	застосовувати	для	запобігання	швидкому	висиханню	
поверхонь	свіжовлаштованих	промислових	підлог.	

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Глибокопроникаюча;
 ■ Підвищує	стійкість	до	стирання;
 ■ Стійка	до	агресивного	середовища;
 ■ Безбарвна	після	висихання.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Зміцнювач бетону:	F-5.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

4–6 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

0,08–
0,15 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА  
ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колір	плівки	після	висихання безбарвний

Термін	висихання* від	4	до	6	годин	

Витрата	ґрунтівки	на	1	м2	за	одне	нанесення* 0,08–0,15	л	

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ водно-полімерна	дисперсія,	
модифікуючі	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ влаштувати	підлогу	з	викорис-
танням	топінгу	Siltek	F-5	згідно	
інструкції	щодо	застосування.	

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ лак	перед	використанням	 
ретельно	перемішати;

 ■ після	остаточного	загладжу-
вання	свіжовлаштованої	під-
логи,	до	початку	її	висихання,	

нанести	лак	без	пропусків	та	за	
допомогою	валика	рівномірно	
розподілити	його	по	поверхні;

 ■ для	захисту	від	забруднення	
або	можливих	механічних	по-
шкоджень	поверхню	топінгу	
після	висихання	лаку	рекомен-
дується	протягом	14	діб	накри-
вати	поліетиленовою	плівкою;	

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.

УПАКОВКА
 ■ пластикове	відро	об’ємом	10	л.

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	
+30	°С	та	відносній	вологості	
повітря	55–65	%;

 ■ не	допускати	заморожування	
при	транспортуванні	та	збері-
ганні	ґрунтівки	Siltek	Topfinish	
E-3;

 ■ готовність	до	проектних	наван-
тажень	не	раніше,	ніж	через	
28	діб;

 ■ зберігати	в	герметично	закритій	
тарі,	в	сухому	провітрюваному	

приміщенні,	при	температурі	
від	+5	°С	до	+35	°С.	Строк	при-
датності	—	12	місяців	з	дати	
виготовлення,	зазначеної	на	
упаковці.	Після	закінчення	стро-
ку	придатності	лаку	для	топінгу	
рекомендується	передати	його	
для	утилізації	як	будівельні	
відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015
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SILTEK HYDROSTOP E-7
ГІДРОФОБІЗУЮЧА	КОМПОЗИЦІЯ

КАНІСТРА 10 л 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Гідрофобізуюча	композиція	для	захисту	зовнішніх	та	внутрішніх	 
мінеральних	поверхонь	від	зволоження.

ВЛАСТИВОСТІ:
 ■ Водовідштовхувальна;
 ■ Попереджує	появу	висолів;	
 ■ Ефект	самоочищення;
 ■ Паропроникна;
 ■ Запобігає	руйнуванню	поверхні,	використовується	як	фінішне	покриття;
 ■ Зберігає	привабливий	зовнішній	вигляд	поверхні,	не	змінюючи	 
її	кольору.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівка: Е-112.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1–3 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

0,15–
0,25 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ ВИТРАТА КОМПОЗИЦІЇ  
ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розріджувач вода

Густина приблизно	1,0	кг/л

Колір	після	висихання прозорий

Термін	висихання* від	1	до	3	годин	

Витрата	композиції	на	1	м2	за	одне	нанесення* 0,15–0,25	л

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ акрилова	дисперсія,	комплекс	
гідрофобних	та	модифікуючих	
добавок.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ видалити	неміцні	ділянки	 
поверхні,	розшити	тріщини,	
відчистити	від	бруду,	пилу,	
висолів,	мастила,	фарби	тощо;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	
інші	біологічні	утворення	не-
обхідно	механічно	видалити	на	
глибину	ураження,	поверхню	
промити	водою,	висушити	та	
проґрунтувати	антисептич-
ною	ґрунтівкою	Siltek	Biostop	
E-112;

 ■ за	необхідності,	відремонту-
вати	поверхню,	дотримуючись	

технології	виконання	робіт	та	
інструкцій	з	застосування	сухих	
будівельних	сумішей	 
ТМ	Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ композицію	перед	використан-
ням	ретельно	перемішати;

 ■ наносити	на	поверхню	за	
допомогою	щітки,	валика	чи	
розпилювача	рівномірно	без	
пропусків;

 ■ в	залежності	від	стану	поверхні	
композицію	наносять	в	один	
або	за	необхідності,	в	декілька	
шарів,	дотримуючись	методу	
«по	мокрому»,	до	повного	
насичення,	не	залишаючи	над-
лишкової	кількості	композиції	
на	поверхні;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.

УПАКОВКА
 ■ пластикова	каністра	об’ємом	
10	л.

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	
+30	°С	та	відносній	вологості	
повітря	55–65	%;

 ■ опоряджувальні	матеріали	
(фарби,	декоративні	штукатур-
ки	тощо)	наносити	не	раніше,	
ніж	через	6	місяців	після	оброб-
ки	поверхні	композицією	Siltek	
Hydrostop	E-7;

 ■ зберігати	в	герметично	закри-
тій	тарі,	в	сухому	провітрюва-
ному	приміщенні,	при	темпера-
турі	від	+5	°С	до	+35	°С.	Строк	
придатності	—	12	місяців	з	
дати	виготовлення,	зазначеної	
на	упаковці.	Після	закінчення	
строку	придатності	композиції	
рекомендується	передати	її	
для	утилізації	як	будівельні	
відходи.
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SILTEK ARM-MIX Е-120
КОМПОЗИЦІЯ	АРМУЮЧА

КАНІСТРА 5 ТА 10 л 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	підвищення	міцності,	еластичності,	адгезії,	водостійкості	та	трі-
щиностійкості	розчинів.	Додається	в	сухі	будівельні	суміші	(клейові,	
штукатурні,	мурувальні,	стяжки	і	т.	ін.)	при	влаштуванні,	ремонті	та	опо-
рядженні	поверхонь,	всередині	та	зовні	будівель.	Рекомендується	до-
давати	композицію	у	сухі	будівельні	суміші	для	термінового	закінчення	
робіт	при	зниженні	температури.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Широка	сфера	застосування;
 ■ Надає	розчину	міцності;	
 ■ Надає	розчину	еластичності;
 ■ Надає	розчину	водостійкості.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівкa: Biostop	Е-112.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 >30 %

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 >60 %

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 >50 %

ЗБІЛЬШЕННЯ  
МІЦНОСТІ  
ПРИ ВИГИНІ 

ЗБІЛЬШЕННЯ  
АДГЕЗІЇ  
ДО БЕТОНУ 

ЗМЕНШЕННЯ 
ВОДОПОГЛИНАННЯ 
РОЗЧИНУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Збільшення	міцності	при	вигині* не	менше,	ніж	на	30	%

Збільшення	адгезії	до	бетону* не	менше,	ніж	на	60	%

Зменшення	водопоглинання	розчину* не	менше,	ніж	на	50	%

Витрата	композиції згідно	інструкції	на	суху	суміш

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ полімерна	дисперсія,	модифіку-
ючі	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ видалити	неміцні	ділянки	 
поверхні,	розшити	тріщини,	
відчистити	від	бруду,	пилу,	
висолів,	мастила,	фарби,	тощо;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	E-112;

 ■ за	необхідності,	відремонту-
вати	поверхню,	дотримуючись	
технології	виконання	робіт	
та	інструкцій	з	застосування	
сухих	будівельних	сумішей	ТМ	
Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ композицію	перед	викорис-
танням	ретельно	перемі-
шати;	

 ■ приготувати	розчинову	су-
міш,	застосовуючи	замість	
води	композицію	Siltek	Arm-
mix	E-120	згідно	вказівок	
щодо	приготування;

 ■ використати	розчинову	суміш,	
дотримуючись	інструкції	щодо	
застосування;	

 ■ після	закінчення	або	зупинки	ро-
біт	інструмент	ретельно	вимити.

УПАКОВКА
 ■ пластикова	каністра	об’ємом	5	
та	10	л.

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	
+30	°С	та	відносній	вологості	
повітря	55–65	%;

 ■ зберігати	в	герметично	закри-
тій	тарі,	в	сухому	провітрюва-
ному	приміщенні,	при	темпера-
турі	від	+5	°С	до	+35	°С.	Строк	
придатності	—	12	місяців	з	
дати	виготовлення,	зазначеної	
на	упаковці.	Після	закінчення	
строку	придатності	композиції	
рекомендується	передати	її	
для	утилізації	як	будівельні	
відходи.
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