Aura Silikon Plus
Водовідштовхувальна добавка


Ефект самоочищення.

Опис
Водовідштовхувальна добавка для фасадних та інтер’єрних водно-дисперсійних фарб для
мінеральних поверхонь.








Властивості





Підвищує експлуатаційні якості акрилатної фасадної та інтер’єрної «гладкої» (чи
структурної) фарби.
Збільшує атмосферостійкість і термін служби лакофарбового покриття.
Створює «ефект лотоса» (водовідштовхування).
Знижує забруднення поверхні за рахунок «ефекту самоочищення».
Запобігає утворенню висолів.
Запобігає появі і зростанню грибка (цвілі, моху) на пофарбованій поверхні.
Не змінює малярні характеристики (якість нанесення) фарби, її покривність і колір, а
також ступінь блиску лакофарбової плівки.
Особливо рекомендується для фарб, якими будуть фарбуватися цокольні поверхні і
поверхні що піддаються інтенсивним атмосферним впливам.
Можливо
подальше
перефарбовування
водно-дисперсійними
акрилатними
(акриловими, латексними) «гладкими» і структурними фарбами для мінеральних
поверхонь.
Не містить органічних розчинників.

Добавку Aura Silikon Plus не рекомендовано використовувати без додавання у фарбу в якості
самостійного гідрофобного (водовідштовхувального) засобу.

Призначення

Водовідштовхувальна добавка для надання гідрофобних (водовідштовхувальних)
властивостей водно-дисперсійним акрилатним (акриловим, латексним) фасадним та
інтер’єрним «гладким» та структурним фарбам для мінеральних поверхонь. Для зовнішніх і
внутрішніх робіт. Для внутрішніх робіт у якості поверхонь для нанесення фарб із добавкою
Aura Silikon Plus можна використовувати ГКЛ, ДВП, ДСП, МДФ.

Стандарти якості
Технічні характеристики

Застосування

Перед застосуванням перемішати. Додати у білу або у тоновану фарбу перед її нанесенням
невеликими порціями при постійному перемішуванні і розподілити по всьому об'єму до
однорідного стану. Одна упаковка 0,3 л Aura Silikon Plus на 9-10 л фарби. Перемішувати на
малих обертах дрилем з насадкою (віночком) для фарб. При необхідності додавання води у
фарбу - зменшити її кількість на об’єм добавки, що буде вводитися у фарбу. Підготовку
поверхні і нанесення фарби з введеною добавкою Aura Silikon Plus виконувати згідно з
інструкцією для цієї фарби. При фарбуванні поверхні фарбу із водовідштовхувальною
добавкою використовувати при нанесенні всіх шарів фарби, а не тільки для останнього шару.
Фарбу із введеною добавкою рекомендується використати протягом 30 діб.

Колір

Колір добавки: білий, напівпрозорий. Добавка не змінює колір тонованої та білої фарби.

Витрата

Близько 3% від об’єму фарби. Одна упаковка 0,3 л Aura Silikon Plus на 9-10 л фарби.

Час висихання

Не змінює час висихання фарби.

Очищення
інструментів

Відразу після використання промити водою з милом.

Склад

Силікон.

Додаткова інформація
Морозостійкість

Не заморожувати.

Гарантійний термін
зберігання

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній герметично закритій упаковці при
температурі від +5ºС до +35 C. Берегти від морозу і прямих сонячних променів.

Запобіжні заходи

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Під час роботи дотримуватися загальних правил
гігієни праці. Працювати в робочому одязі, гумових рукавичках, захисних окулярах. Уникати
попадання на шкіру та в очі. У випадку попадання на шкіру - промити водою із милом. У
випадку попадання в очі - промити великою кількістю води, за потреби звернутися до лікаря.
Обережно! Токсична для водних організмів.

Утилізація

Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Залишки матеріалу здати в місця зберігання
шкідливих відходів. Порожню тару утилізувати як побутове сміття.

Об’єм/маса

0,3 л (0,3 кг)

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних
випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції
та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання
правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має
можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та
подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач
мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому
Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог
Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу
шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в
Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової
редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту.
Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.
Редакція Технічного опису №02 від 28.08.2017.

