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H-REP SILOSSANICO 
ЗАХИСНЕ СИЛОКСАНОВЕ ПОКРИТТЯ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ  

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ 
Серія 080 

 

ОПИС 
 
H-REP SILOSSANICO - захисне водовідштовхувальне 
покриття, на основі водної емульсії 
алкілалкосилоксанів і силоксанів, які не утворюють 
плівки. 
Надає поверхням стін захисні властивості від лугів і 
несприятливих умов навколишнього середовища.  
H-REP SILOSSANICO значно підвищує 
водовідштовхувальні властивості поверхонь стін, 
зменшуючи вбирання води поверхнею і запобігаючи 
утворенню неестетичних білих плям, утворених 
водорозчинними солями із стін. 
H-REP SILOSSANICO не змінює проникність поверхні і 
зберігає її початковий вигляд. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: алкілполісилоксанічна емульсія. 
- Розчинник: вода. 
- Зовнішній вигляд: прозора рідина. 
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 1.00±0.05 кг/л. 
- Висихання (при 25 °C і 65% відн.вологості): повне 
висихання через 24 години. 
Повторне нанесення – не проводиться 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Використовується для внутрішніх і зовнішніх 
вертикальних покриттів при будь-яких атмосферних 
умовах. 
Наноситься на мінеральні поверхні з гарним 
поглинанням, бетонні поверхні, залізобетон, поверхні 
з пісковику та вапняку, оштукатурені поверхні та 
поверхні з цегли. 
- Не наносити на старі пофарбовані поверхні і 
органічні облицювання. 
- Не наносити на погано вбираючі поверхні 
(блискучий мармур, граніт) і гіпс. 
 
 
 
 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Поверхні з мармуру та цегли: 
- Ретельно очистити поверхню від пилу; при сильному 
забрудненні очистити водою або за допомогою 
піскоструминної чи хімічної обробки. 
Рекомендується провести попередню пробу для 
визначення ефективного способу очищення. 
- При наявність цвілі обробити поверхню COMBAT222. 
- На суху поверхню нанести H-REP SILOSSANICO в 
декілька шарів, кожен наступний на свіжовиконаний, 
« мокрим по мокрому», аж до насичення поверхні. 
 

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, фарборозпилювач.  
- При нанесенні фарбопультом використовуйте 
насадки діаметром 1,2-1,4мм і тиск 2-2,5 кг/м кв. 
- Розведення: готовий до використання. 
- Число шарів: матеріал необхідно наносити 
декількома шарами, не чекаючи висихання, кожен 
наступний на свіжовиконаний, «мокрим по 
мокрому»,  аж до насичення, уникаючи напливів. 
- Матеріал починає проявляти свої 
водовідштовхувальні властивості через 24 години 
після нанесення. 
 - Мінімум 24 години після нанесення захищайте 
поверхню, оброблену матеріалом, від попадання 
дощу. 
- Орієнтовні витрати: 0,25-1,2 л/м2. Рекомендується 
провести попередню пробу на окремому місці для 
більш точного визначення витрати.  
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КОЛОРУВАННЯ 
 
--------------------- 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 1 рік. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Матеріал не вимагає інформаційних етикеток згідно з 
директивою Євросоюзу D.L.  65 від 14/03/03 та 
подальших змін і доповнень. 
Застосовувати матеріал згідно з нормами гігієни і 
безпеки: після застосування не викидайте 
контейнери в навколишнє середовище, залишки 
повинні бути утилізовані з будівельними відходами. 
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. 

 
 


