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Фарба силікатно-силіконова 

 
ЗАСТОСУВАННЯ 

Призначається для виконання декоративних та 

відновлювальних малярних покриттів на 

зовнішніх поверхнях будинків. На 

пофарбованій основі створює кольорове матове 

покриття з високим опором до стирання та дії 

мінливих атмосферних умов.  Має високу 

паропроникність. Фарба не є поглинаючою, 

через що вона має знижену здатність до 

забруднень. Гідрофобність покриттю надають 

силіконові та силоксанові полімери. 

Застосування у продукті біоциду значно 

зменшує ризик виникнення біологічної агресії 

на малярному покритті. Прекрасно підходить 

для фарбування нових поверхонь, а також 

відновлювального фарбування вже існуючих 

малярних покриттів цього ж типу.  

   

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

Основа повинна бути з хорошою несучою 

здатністю, рівна, суха та чиста, без тріщин, 

очищена від антиадгезійних покриттів (курява, 

жир, пил і бітуми) та без біологічної та хімічної 

агресії. Основи зі слабкою адгезією, 

відшаровані штукатурки та малярні покриття 

потрібно усунути. Поглинаючі основи 

заґрунтувати ґрунтувальним препаратом 

MAJSTERGRUNT Універсальний або 

MAJSTERGRUNT Глибокопроникний. Термін 

висихання застосованого на основі препарату 

становить 24 год. при оптимальних погодних 

умовах (при відносній вологості повітря 60% та 

температурі повітря +200С).       

На заново виконаних мінеральних основах 

(таких як бетон, цементні та цементно-вапняні 

штукатурки і т.д.) можна починати роботу (в 

т.ч. ґрунтування) не раніше, ніж через 4 тижні 

після виконання основи. Тонкошарові 

мінеральні, полімерно-мінеральні, силікатні, 

силікатно-силіконові штукатурки можна 

фарбувати через мінімум 7 днів після їх 

нанесення. Фарбу не можна застосовувати на 

гіпсові основи.    

 

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ 

Упаковка містить готовий продукт. 

Безпосередньо перед застосуванням увесь 

вміст упаковки слід дуже ретельно вимішати 

змішувачем/низькошвидкісним дрилем з 

кошовим або лопатевим міксером до 

отримання однорідної консистенції. При 

потребі розбавити невеликою кількістю чистої 

води (макс. 10% від об’єму упаковки). 

Кількість води, що додається, повинна бути 

однаковою для кожної упаковки.   

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

Фарбу накладати на відповідно підготовлену та 

суху основу двома шарами за допомогою щітки 

або валика. Після накладання першого шару 

зачекати до висихання фарби. Інтенсивні 

кольори з великим насиченням кольору з 

огляду на свій характер не завжди повністю 

покривають основу, тому також може 

виникнути необхідність нанесення додаткового 

шару фарби. Період висихання при 

оптимальних умовах (при відносній вологості 

повітря 60% та температурі повітря +200С) 

становить мінімум 3 години. Наступний шар 

фарби накладати лише після висихання 

попереднього шару. При висиханні у 

оптимальних умовах повне затвердіння 

виконаного покриття відбувається мінімум 

через 24 години після нанесення.  

Фарба отримує повні технічні параметри через 

24 дні після її нанесення. Погано підготовлена 

основа у крайніх випадках може призвести до 

зменшення терміну експлуатації фарби, і навіть 

до її відшарування.  

 

ВИКОНАВЧІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Процес підготовки, накладання та висихання 

фарби повинен відбуватися у суху погоду при 

температурі повітря та основи від +100С до 

+250С. Малярні роботи слід виконувати на 

поверхнях, які не наражаються на 

безпосередню дію сонця. Низька температура, 

підвищена вологість, відсутність відповідної 

циркуляції повітря та пориста структура 

основи значно подовжують час висихання 

фарби. Після нанесення «свіжий» малярний 

шар слід захищати до моменту повного 

висихання від атмосферних опадів та дії 

температури нижче +100С. Роботи на стіні, яка 

є однією поверхнею, слід виконувати 

безперервно, методом «мокре на мокре», 

використовуючи матеріал з однієї виробничої 

партії. Перерву у фарбуванні слід запланувати 

завчасно у місцях, де можливе з’єднання буде 

мало видимим. Невідповідне нанесення може 

призвести до виникнення стійких 

колористичних різниць на пофарбованих 

поверхнях.   

 

УПАКОВКА 

Відро: 8 л, 16 л 

 

СКЛАД 

MajsterFarba Si-Si складається із стирол-

акрилової дисперсії, силіконової дисперсії, 

водного калієвого скла, модифікаторів,  

мінеральних наповнювачів, пігментів та 

біоцидів.  



ПРИМІТКИ 

Фарби виготовляються на основі натуральних 

мармурових та доломітних наповнювачів, які 

можуть мати різний відтінок, в залежності від 

родовища. У зв'язку з цим при дозамовленні 

продукту з метою мінімізації колористичної 

різниці ми рекомендуємо при замовленні 

вказати дату та номер партії, вказані на 

етикетці продукту, який дозамовляється. Підчас 

підбору кольорів слід особливо пам'ятати про 

те, що вони мають інший колір при 

природному та штучному освітленні. Різниця 

також виникає через інше сприймання кольору 

на зразку та на великій площі фасаду. Підчас 

планування колористики фасадів слід 

керуватися інформацією, яка міститься у 

зразках, щодо коефіцієнта відбиття світла 

HBW. Цей коефіцієнт визначає кількість 

сонячного випромінювання, який при даному 

кольорі фарби відбивається від поверхні. Це 

має значний вплив на температуру на 

пофарбованій поверхні та її деформованість. 

Тим самим рекомендується, щоб на великих 

неперервних поверхнях не використовувалися 

кольори з коефіцієнтом менше 25%, так як це 

може призводити до виникнення тріщин на їх 

поверхнях. Використання таких кольорів 

повинно обмежуватися невеликими 

фрагментами фасадів, архітектурних деталей і 

т.д.  

Більшість кольорів отримується при 

застосуванні неорганічних пігментів, які мають 

дуже високий опір до дії ультрафіолетового 

проміння. Проте, колористика деяких фарб 

вимагає застосування органічних пігментів, які 

з огляду на свій характер в ході використання 

зазнають дещо швидшої деградації під впливом 

погодних умов та дії ультрафіолетового 

проміння.  

 

СПОЖИВАННЯ 

Споживання залежить від методу фарбування 

та типу, ступеню поглинання та фактури 

основи. З метою точного визначення 

споживання виробу рекомендується проводити 

проби на даній основі. В залежності від основи 

споживання становить від 0,2 до 0,3 л/м2 при 

дворазовому фарбуванні.   

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА 

ТРАНСПОРТУВАННЯ 

Фарбу зберігати у герметичній упаковці при 

температурі від +50С до +250С. Захищати від 

надмірного нагрівання та морозу. Термін 

придатності до використання становить 12 

місяців з дати виробництва, вказаної на 

упаковці. 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Температура застосування та основи: від +100С 

до +250С 

Об’ємна щільність: приблизно 1,55 г/см3 

Капілярна абсорбція та водопроникність:  

клас W2 

Паропроникність: клас V2   

 

Колористика: у відповідності до палітри 

кольорів Majster-Pol. По бажанню клієнта 

доступна також інша колористика. 

 

Продукт є частиною комплекту виробів для 

виконання утеплень зовнішніх стін будинків 

системою MAJSTER-POL  MINERAL 

(Європейська технічна оцінка ЕТА 14/0238, 

Свідоцтво про стійкість властивостей № 1020-

CPR-010034205). Декларація корисних 

властивостей № MP/FAR-SISI/2015. 

Гігієнічний сертифікат Польського інституту 

гігієни (PZH) № НК/В/0515/02/2014.  

 

Інформація, що міститься у Технічній карті, 

призначається для забезпечення оптимального 

використання продукту, але не є підставою для 

юридичної відповідальності виробника, коли 

умови використання не є під його контролем. 

Роботи слід виконувати у відповідності до 

принципів будівельного мистецтва. Будь-яке 

втручання у склад продукту є недопустимим і 

може значним чином знизити якість 

використовуваного матеріалу. У випадку 

поєднання з виробами інших виробників фірма 

Majster-Pol не несе відповідальність за якість 

продукту. 
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З випуском даної технічної карти всі попередні стають недійсними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Majster-Pol Товариство з обмеженою відповідальністю, Командитне товариство 

Мєня 291, 05-319 Цеглув, Польща 

Тел./моб. (25) 757 05 54, +48 501 550 510,  

факс (25) 759 97 09 

www.majsterpol.pl, biuro@majsterpol.pl 
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