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TECMA PAINT® SILICATOS 

MINERAALNE VEEKINDEL KATTEKIHT FASSAADIDELE 

 

KIRJELDUS:  
TECMA PAINT® 

SILICATOS on mineraalne silikaatide baasil kate, mis pakub naturaalse ja 
pikaajalise kaitse materalidele, millele see paigaldatakse. Toode on tehtud nakkuma tugevalt 
paigaldatavate materjalidelega, muutes katte osaks aluspinnast ja lubades aluspinnal hingata tänu 
veeauru läbilaskevõimele. Toote jätab värvitud pinnale täiesti naturaalse välimuse.   
 
OMADUSED: 
Olemus Anorgaaniline silikaat 
Lahusti Vesi 
Paigaldus Pintsel, rull 
Paigaldustemperatuur +10 kuni +35 OC 
Pinna kuivamisaeg: (EN ISO 1517) ˂ 1 tund 
Kulu 5 m2/Kg kui on 60 mikronit 

kuivanud värvi kiht 
Veeauru läbilaskevõime (EN ISO 7783-1/2) 
(võrdse õhurõhu korral) 

SD ˂ 5 meetrit 
Klass I (EN1504-2) 
Veeauru läbilaskev 

Vee läbilaskevõime (EN 1062-3) ˂ 0,1 Kg/m2 . h 0,5 

Vett mitte läbilaskev (EN 1504-2) 
Nake betoonist aluspinnaga (EN 1504-2) 3,5 Mpa (A:B/C:50%:50% 
Ohtlikud ained (EN 1504-2) Vastab standardile 1504-2 lõige 

5.3  
Värvused Vaata värvikaarti 
 
TUNNUSTUSED: 
Euroopa vastavusmärgiga toode: toode vastab Euroopa standardile EN 1504-2 ja ehitustoodete 
direktiivile 89/106 / EMÜ 
 
OMADUSED: 
Suurepärane nake erinevate aluspindadega muutudes aluspinna osaks.  
Suurepärane aluspinna veeauru läbilaskevõime.  
Ei lase tekkida hallitusel või seentel. 
Lihtne paigaldus tavaliste meetoditega: pintsel, rull, pihustamine. 
Vee- ja vananemiskindel. 
 
KASUTUSALAD: 
Fassaadide kaitse, mis on tehtud betoonist, segust, tellistest, kipsist, jne. Orgaaniliste lahustite ja 
lõhnade puudumine lubab ka paigalduse siseruumides. 
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PINNA ETTEVALMISTUS: 
Pind peab olemas puhas igasugustest jääkidest nagu määrded, õli, lahtised osakesed, tolm või 
muu mustus. Tsemendipiim tuleb eemaldada mehaaniliselt või meie DESCA-2F-ga loputades 
hiljem ohtra veega. Pinnal peab olema teatud karedus ja poorsus, et saavutada korralik nake. 
 
KASUTUSMEETOD: 
Uue mördi paigalduse järgselt vajab pind 3-4 nädalat tahenemisaega enne värvimist. Pinnad, mille 
katmiseks on kasutatud lupja, tuleb puhastada harjaga või TECMASIL PRIMER lahjendatud 50% 
veega. Kipsipindadel paigalda eelnevalt kiht IMPRIMACION A enne TECMA PAINT 
SILICATOS-e paigaldust. 
Rusikareegel on et paigaldatakse kiht TECMASIL PRIMER lahjendatud 50% veega pindadele, 
mis on segu, betoon, tsemendi baasil krohvid, tellis, jne. kuna see kontrollib imendumist ja 
tugevdab pinda. Ühtlase imavusega pindadele võib TECMA PAINT SILICATOS paigaldada otse. 
Kui kasutada tihendava kihina, on võimalik ka kruntida kiht mis on tehtud 1 osast TECMA PAINT 
SILICATOS ja 1 osast TECMASIL PRIMER ja 1 osast veest. Nii saame me ühtlase imavuse ja 
katta samas kogu pinna.  
Pindadel, mis on kaetud plast või akrüülvärvidega tuleb teha värvi paigaldus alles siis, kui kogu 
pind on puhastatud. 
 
ERISOOVITUS: 

 Lähedalolevad pinnad tuleb kaitsta pritsmete eest. Eriti tuleb hoolitseda klaasi, keraamika, 
naturaalsete kivide, lakitud pindade ja metallide, jne. eest. Pritsmed tuleb eemaldada 
koheselt veega. 

 Tööriistad tuleb koheselt puhastada veega. 
 Isegi kui paigaldust võib teha niisketes kohtades, on soovituslik, et niiskust ei oleks liiga 

palju.  
 Täielik värvi kivinemine võtab aega 20 päeva. 
 Ära kunagi paigalda temperatuuridel alla 10OC. 

 
 
PAKEND JA LADUSTAMINE: 
TECMA PAINT® 

SILICATOS  tarnitakse 10 ja 25 Kg plastämbrites. Toodet tuleb säilitada jahedas 
kaitstult pakase ja kõrgete temperatuuride eest. 
 
** Sellel tehnilisel lehel sisalduv teave ja meie soovitused, nii suulised kui ka kirjalikud või meie laborites või välistes laborites läbi viidud 
testid, antakse heauskselt, tuginedes meie kogemustele ja katsete tulemustele, ilma et see oleks garantii. Meie soovitused ei vabasta 
kohustusest enne toote kasutamist põhjalikult teada toote kasutamisest ja teha eelnevad testid, kui on kahtlusi nende sobivuse suhtes 
mis tahes rakenduskohas. Meie toodete rakendamine, kasutamine ja käsitsemine on väljaspool meie kontrolli ning seetõttu lasub 
vastutus sellele, kes jätkab nende kasutamist. Seetõttu vastutab isik, kes kasutab toodet siin loetletud juhiseid järgimata. ** 

 
 
 
 
 


