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Ґрунтівки

Ґрунт-фарба
контактна силікатна
cилікатна контактна ґрунт-фарба для створення адгезійного шару на щільних 
поверхнях та зменшення водопоглинання пористих поверхонь. Надає 
гладким поверхням шорсткості для кращого зчеплення з оздоблювальними 
матеріалами: декоративні штукатурки, шпаклівки, клеї для важких і щільних 
облицювальних плит тощо.

вода

приблизно 1,5 кг/л

1 мм

від 4 до 6 годин

база FА, можна використати як білу ґрунт-фарбу або затонувати

0,17 л

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60%.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

Технічні характеристики

Розріджувач 

Густина

Максимальний розмір часточок заповнювача

Час висихання*

База / колір

Витрата ґрунт-фарби на 1 м2*

• всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65%;
• гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної 
на упаковці. Зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному 
приміщенні, при температурі від +5 ºС до +35 ºС. Не допускати дії прямих сонячних 
променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та 
зберіганні ґрунт-фарби Siltek Contact Silicat ЕC-10.

Увага

• пластикове відро об’ємом 10 л.
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Упаковка

CONTACT SILICAT 
EC-10

ПАРОПРОНИКНАНАДАЄ ПОВЕРХНІ
ШОРСТКОСТІ

ТОНУЄТЬСЯ У
СВІТЛІ КОЛЬОРИ

ЗНИЖУЄ
ВОДОПОГЛИНАННЯ
ПОРИСТИХ ПОВЕРХОНЬ

• видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, 
висолів, мастила, фарби тощо;
• плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити 
на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати 
антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
• неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчистити та проґрунтувати 
ґрунтівкою Siltek Profi E-110; 
• за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання 
робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

• ґрунтівку перед використанням ретельно перемішати; 
• наносити на поверхню необхідно лише за допомогою щітки або валика, в одному 
напрямку, рівномірно, в один шар, без пропусків;
• опоряджувальні матеріали (фарби, штукатурки, шпаклівки тощо) наносити лише 
після висихання ґрунтівки, не раніше, ніж через 4–6 годин;   
• поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, 
брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким 
водопоглинанням; 
• після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити;
• тару та залишки ґрунтівки утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

Виконання робіт

Підготовка поверхні (згідно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001)

• Застосовується в системі з силікатними оздоблювальними матеріалами
• Рекомендується застосовувати при реконструкції історичних пам’яток архітектури, 
перед нанесенням декоративних штукатурок чи фарб
• Надає поверхні шорсткості, покращує зчеплення з оздоблювальними матеріалами
• Має відмінну паропроникність
• Ефективна при влаштуванні фасадної  теплоізоляції з застосуванням мінеральної 
вати
• Тонується в колір фінішного покриття, запобігає просвічуванню кольору поверхні 
крізь тонкошарові декоративні штукатурки

Властивості

• призначена для нанесення на мінеральні поверхні (бетон, ніздрюватий бетон, 
цегла, цементно-вапняні штукатурки, тощо), гіпсокартон, ДВП, ДСП, поверхні 
пофарбовані водно-дисперсійними чи алкідними фарбами, а також як прошарок між 
поверхнями з гіпсу та матеріалами на основі цементу. Рекомендується застосовувати 
при влаштуванні фасадної  теплоізоляції з застосуванням всіх видів утеплювачів 
(мінеральної вати, пінополістиролу, екструдованого пінополістиролу) перед 
оздобленням силікатними декоративними штукатурками.

Застосування

• модифіковане калійне скло, латексна дисперсія, заповнювачі, пігменти, 
модифікуючи добавки.

Склад


