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FACCIAVISTA PRO 
ЗМІЦНЮВАЛЬНЕ ЗАХИСНЕ ПОВІТРОПРОНИКНЕ БЕЗБАРВНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ КАМЕНЮ НА 

ОСНОВІ СІЛОКСАНІВ І АКРИЛАТІВ 
Серія 073 

 

ОПИС 
 
FACCIAVISTA PRO - матеріал на основі акрилових смол 
і полісилоксанів, має високий рівень проникнення в 
основу, здатний зміцнювати поверхню, що гарантує 
захист і оберігає від руйнування різні типи 
мінеральних поверхонь. 
FACCIAVISTA PRO попереджає поступове 
викришування будівельних матеріалів в результаті 
чергування фаз замерзання і відтавання, і утворення 
некрасивих білуватих плям від водорозчинних солей, 
виступаючих на стінах. FACCIAVISTA PRO за своїми 
хімічними властивостями не змінює 
повітропроникність основи і оживляє відтінок фарби; 
вступає в реакцію з мінеральними складовими, 
створює гідрофобну зону, яка не дозволяє вбирання 
води з подальшим виходом назовні солей і 
вицвітання поверхні. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: модифіковані силоксанові 
полімери і акрилові смоли 
- Розчинник: дистиляти нафти. 
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 0,80 ± 0,04 кг/л. 
- Зовнішній вигляд: прозора рідина. 
- Висихання (при 25 °C і 65% відн.вологості): 2 години 
на дотик; повторне фарбування приблизно через 12 
годин. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
FACCIAVISTA PRO призначений для захисту 
вертикальних поверхонь всередині і зовні у будь-яких 
кліматичних і екологічних умовах. 
- Наноситься на абсорбуючі мінеральні і кам'яні 
основи, поверхні з бетону, залізобетону, пісковику та 
вапняку, на видиму штукатурку і цегляну кладку. 
- Не наносити на стару фарбу, органічні і гіпсові 
покриття. 
- Не застосовується на не абсорбуючих поверхнях 
(полірований мармур, граніт). 
 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Кам'яні або цегляні поверхні: 
- Витерти пил і очистити поверхню; при наявності 
нашарування бруду, поверхневих кірочок, лусочок і т. 
д., рекомендується провести очищення основи за 
допомогою гідроочищення, гідро-піскоструминної 
або мікропіскоструминної обробки або хімічного 
очищення. Рекомендується провести попередній 
тест, щоб встановити найбільш ефективний метод і 
тип очищення. 
- При наявності цвілі обробіть поверхню за 
допомогою засобу COMBAT 222. 
- На суху поверхню нанести 2 шари FACCIAVISTA PRO. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: 
мін.+8°C/макс. +35°C 
Відносна вологість повітря: <75% 
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C 
Вологість поверхні: <10% 
Уникайте нанесення матеріалу при прямому 
попаданні сонячних променів та за наявності 
конденсату на поверхні. 
- Інструменти: щітка. 
- Кількість шарів: 1-2. 
 - Засіб готовий до використання;  при застосуванні на  
поверхнях з низьким поглинанням рекомендується 
розбавити його на 15-20% синтетичним розчинником 
 5210011. 
 - Інструменти очищають синтетичним розчинником 
 5210011 відразу ж після використання. 
 - Орієнтовні витрати: 0,25-1,2 л/м2. Рекомендується 
провести попередню пробу на окремому місці для 
більш точного визначення витрати.  
- Захистити (накрити) поверхні зі скла, кераміки і  
пластика. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Поставляється безбарвним. 
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ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 1 рік. 
Зберігати в сухому місці, захищеному від вологи. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблено у відповідності з директивами Євросоюзу 
(2004/42 / EC) 
Категорія А/h: фіксатор ґрунтівка (на базі 
розчинника): 750 г / л (2010). 
FACCIAVISTA PRO містить не більше 750 г / л ЛОС. 
Горючий. 
Транспортування, застосування і зберігання матеріалу 
виконуються згідно з чинними гігієнічними нормами і 
нормами техніки безпеки; після закінчення роботи не 
розкидати тару безконтрольно, а дати залишкам 
повністю висохнути і утилізувати як відповідні 
відходи. Для додаткової інформації необхідно 
ознайомитися з Листом Безпеки. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 
безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0

