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• підвищена стійкість до атмосферних впливів (волога, ультрафіолетове випромінювання) / повышенная устойчивость к атмосферным 
   воздействиям (влага, ультрафиолетовое излучение / high resistance to weather effects (moisture, UV-rays)
• ефект «самоочищення» поверхні / эффект «самоочищения» поверхности / «self-cleaning» effect of the coat
• володіє високою паро- та низькою водопроникністю / обладает высокой паро- и низкой водопроницаемостью / highly vapor permeable
   and low water permeable

Фарби для зовнішніх та внутрішніх робіт /
Краски для наружных и внутренних работ / Exterior & interior paints

RU Краска фасадная 
силиконовая
снаружи помещений

Предназначена для окраски 
фасадов зданий из любых 
прочных минеральных (бетон, 
кирпич, штукатурка, гипсо-
вая штукатурка, шпаклевка, 
гипсовые основы), минерал-
полимерных (штукатурки 
на основе акриловых и 
силиконовых смол) и других 
поверхностей (фанера, ДВП, 
ДСП, ОSB). Применяется для 
первичной и ремонтной окра-
ски фасадов жилых, торговых, 
промышленных, складских и 
других зданий, железобетон-
ных и монолитно-каркасных 
конструкций, а также систем 
утепления фасадов.

EN Silicone
façade paint
еxterior

It is intended for coating of 
facades of the buildings made 
of any hard mineral materials 
(concrete, brick, plaster, gypsum, 
stucco) polymineral materials 
(acrylic plasters and silicone-
based plasters) and other 
surfaces (ply wood, woodchip 
boards, MDF, OSB). It is intended 
for primary treatment and 
renovative coating of facades of 
living, commercial, industrial, 
storing and other buildings, 
reinforced and monocarcased 
constructions and also for 
insulating systems of facades.

UA Фарба фасадна
силіконова
зовні приміщень

Призначена для фарбування 
фасадів будівель із будь-яких 
міцних   мінеральних (бетон, 
цегла, штукатурка, шпаклівка, 
гіпсові основи), мінерал-
полімерних (штукатурка на 
основі акрилових та силіконо-
вих смол) та інших поверхонь 
(фанера, ДВП, ДСП, ОSB). 
Застосовується для первинно-
го та ремонтного фарбування 
фасадів житлових, торгових, 
промислових, складських та 
інших будівель, залізобетон-
них та монолитно-каркасних 
конструкцій, а також систем 
утеплення фасадів.

плівкоутворювач / 
пленкообразующее / binder

акрилова дисперсія, силіконова
емульсія

акриловая дисперсия, силиконовая 
эмульсия

acrylic dispersion, silicone 
dispersion

ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree матова матовая matt

колір / цвет / color біла (база А – пастельні відтінки,
база С – насичені відтінки)

белая (база А – пастельные оттенки,
база С – насыщенные оттенки)

white (base A – pastel shades,
base С – rich shades)

розріджувач / разбавитель / thinner вода вода water

спосіб нанесення / способ нанесения /
application method пензель, валик, фарборозпилювач кисть, валик, краскораспылитель а brush, a roller, a paint gun

норма витрати в 1 шар /
норма расхода в 1 слой /
application rate of 1 layer

150-200  г/м² 150-200 г/м² 150-200 g/m²

час висихання / время высыхания /
drying period 2 години 2 часа 2 hours

СП / СГ / VP 24 місяці 24  месяца 24 months

фасування / фасовка / package 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг 1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg

Класифікація/Класификация/ 
Сlassification ДСТУ EN 1062-1 G3E2S1V1W3A0C0

Паропроницаемость ДСТУ EN 1062-1 висока V1 високая V1 high V1

Водопроницаемость ДСТУ EN 1062-1 середня W3 середняя W3 medium W3

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Сovering ability of 1 layer:

до 9 м²
up to 9 m²1,4 kg до 29 м²

up to 29 m²4,2 kg до 49 м²
up to 49 m²7 kg до 98 м²

up to 98 m²14 kg

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Сovering ability of 1 layer:

до 12 м²
up to 12 m²1,2 kg до 35 м²

up to 35 m²3,5 kg до 60 м²
up to 60 m²6 kg до 120 м²

up to 120 m²12 kg


