
Sil2000 Active
Elastyczna farba siloksanowa do elewacji

Sil96 Active
Matowa farba siloksanowa, elewacyjna

Sil96 Quarzo Active
Matowa farba akrylosiloksanowa, elewacyjna

Silvelatura
Siloksanowa farba elewacyjna do przecierek

Zawarte informacje mają charakter orientacyjny. Zaleca się
dopasowanie ich do konkretnych warunków pracy. W celu uzyskania
szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z kartą techniczną
preparatu na stronie www.caparreghini.it

Elewacyjna siloksanowa 
farba wodorozcieńczalna Idealne do ochrony 

przed wilgocią
Czynniki atmosferyczne, zabrudzenia, działanie
bakterii, przecieki wodne i korozja chemiczna: to
tylko niektóre z zagrożeń, które mogą działać
niszcząco na fasady budynków i wpływać na ich
stan. 
Farby siloksanowe zapewniają wiele korzyści
pomalowanym powierzchniom zewnętrznym
ponieważ charakteryzują się możliwością
odprowadzania pary i odpornością na wodę,
dużym stopniem penetracji podłoża, ochroną
przed czynnikami chemicznymi i solami.
Wszystko to nie wpływa na efekt estetyczny oraz
na wykończenie jakie daje – zwarte i jednorodne.  

CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 PB
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Elewacyjna siloksanowa farba wodorozcieńczalnaElewacyjna siloksanowa 
farba wodorozcieńczalna



Farba wodorozcieńczalna na bazie żywic siloksanowych, które gwarantują maksymalna odporność
na wodę zapewniając w ten sposób trwałą ochronę przez pleśniami i brudem. Odporna na wodę i
oprowadzająca parę, łatwo sie nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada
duże właściwości przylegające wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Farba wysokiej
jakości, z wykończeniem na bazie żywic siloksanowych, które zapewniają świetną ochronę i odporność
koloru na zewnętrznych powierzchniach. Charakteryzuje się odpowiednią równowagą pomiędzy
nieprzemakalnością a odpornością na rozprzestrzenianie się pary, tak by zapewnić przepuszczalność
powietrza, która będzie gwarantowała osuszanie ścian. Dzięki temu jest to farba odpowiednia jako
wykończenie w systemach zwalczających wilgotność powierzchni. Zawartość wypełniaczy płytkowych
pozwala na uzyskanie dość jednolitej powierzchni. 

Farba wodorozcieńczalna, odporna na wodę i oprowadzająca parę, łatwo sie nakłada, idealna do
zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada silne właściwości dopasowywujące, przylegające,
wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Farba wysokiej jakości, z wykończeniem na bazie
żywic siloksanowych, która zapewnia świetną ochronę i odporność koloru na zewnętrznych
powierzchniach. Charakteryzuje się odpowiednią równowagą pomiędzy nieprzemakalnością a
odpornością na rozprzestrzenianie się pary, tak by zapewnić przepuszczalność powietrza, która będzie
gwarantowała osuszanie ścian. Dzięki temu jest to farba odpowiednia jako wykończenie w
procedurach zwalczających wilgotność powierzchni. Zawartość wypełniaczy płytkowych pozwala na
uzyskanie dość jednolitej powierzchni. Doskonałe wykończenie matowe maskuje bardzo dobrze
niedoskonałości tynku i dlatego preparat, w barwach z refleksem światła na poziomie LRV>25, jest
również odpowiedni do systemów izolacji jako zabezpieczenie przed pęknięciami. 

Sil96 Quarzo Active
Elewacyjna farba akrylosiloksanowa matowa 

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATMOSFERYCZNE
KRYCIE
MATOWE WYKOŃCZENIE
NIEPRZEMAKALNOŚĆ
ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ PARY

Farba wodorozcieńczalna na bazie żywic siloksanowych, które gwarantują maksymalna odporność
na wodę zapewniając w ten sposób trwałą ochronę przez pleśniami i brudem. Odporna na wodę i
oprowadzająca parę, łatwo sie nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada
duże właściwości przylegające wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Farba wysokiej
jakości, z wykończeniem na bazie żywic siloksanowych, która zapewnia świetną ochronę i odporność
koloru na zewnętrznych powierzchniach. Charakteryzuje się odpowiednią równowagą pomiędzy
nieprzemakalnością a odpornością na rozprzestrzenianie się pary, tak by zapewnić przepuszczalność
powietrza, która będzie gwarantowała osuszanie ścian. Wysoka odporność na wodę zapewnia również
ochronę przed zniszczeniami w razie ulewnych deszczy. Pył kwarcowy zawarty w preparacie pozwala
na wypełnianie podłoża dając zwarte i jednorodne wykończenie. 

Sil2000 Active
Elastyczna farba siloksanowa do elewacji

10-12 m2/l 18h

+5°C +30°C +5°C +30°C

Kolor: Biały AC16.  
Gama kolorystyczna może być
poszerzona o kolejne tony danej
barwy wzornika Area 115, Spazio
100 i Tucano. Kolory są stworzone
za pomocą systemu Arreghini
Colors 16. Pomiędzy jedną a drugą
produkcją barwa może wydawać
się nieco inna, dlatego najlepiej
dokończyć prace preparatem z
jednej produkcji. 

Farba wodorozcieńczalna, na bazie żywic siloksanowych, które gwarantują maksymalna odporność
na wodę zapewniając w ten sposób trwałą ochronę przez pleśniami i brudem. Odporna na wodę i
oprowadzająca parę, łatwo sie nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada
silne właściwości dopasowywujące, przylegające, wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża.
Farba wysokiej jakości, z wykończeniem na bazie żywic siloksanowych, które zapewniają świetną
ochronę i odporność koloru na zewnętrznych powierzchniach. Nadaje się zarówno na zewnątrz jak
i do wnętrz, matowa, bezzapachowa, półkryjąca, kompozycja z żywicami siloksanowymi w roztworze
wodnym, odpowiednia do uzyskania szczególnych efektów dekoracyjnych lub „przecierek”.
Charakteryzuje się odpowiednią równowagą pomiędzy nieprzemakalnością a odpornością na
rozprzestrzenianie się pary, tak by zapewnić przepuszczalność powietrza, która będzie gwarantowała
osuszanie ścian. Dzięki temu jest to farba odpowiednia jako wykończenie w procedurach
zwalczających wilgotność powierzchni. 

Silvelatura
Elewacyjna farba siloksanowa do przecierek 

Kolory: zgodnie z wzornikiem. 
Kolor może się nieco różnić pomiędzy
jedną a drugą partią farby. Zaleca się
nałożenie warstwy wykończeniowej z tej
samej partii. 

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATMOSFERYCZNE
KRYCIE
NIEPRZEMAKALNOŚĆ
ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ PARY
ODPORNOŚĆ NA PRZYLEGANIE BRUDU

Kolor: Biały AC16.  
Gama kolorystyczna może być poszerzona
o kolejne tony danej barwy wzornika Area
115, Spazio 100 i Tucano. Kolory są
stworzone za pomocą systemu Arreghini
Colors 16. Pomiędzy jedną a drugą
produkcją barwa może wydawać się nieco
inna, dlatego najlepiej dokończyć prace
preparatem z jednej produkcji. 

11-13 m2/l 18h +5°C +30°C

+5°C +30°C

9-11 m2/l 18h +5°C +30°C

+5°C +30°C

8-10 m2/l 18h +5°C +30°C

+5°C +30°C

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATMOSFERYCZNE
NIEPRZEMAKALNOŚĆ
ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ PARY 
ODPORNOŚĆ NA PRZYLEGANIE BRUDU
ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE 
(PO 5 DNIACH)

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATMOSFERYCZNE
KRYCIE
MATOWE WYKOŃCZENIE
NIEPRZEMAKALNOŚĆ
ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ PARY

Kolor: Biały AC16.  
Gama kolorystyczna może być
poszerzona o kolejne tony danej barwy
wzornika Area 115, Spazio 100 i
Tucano. Kolory są stworzone za
pomocą systemu Arreghini Colors 16.
Pomiędzy jedną a drugą produkcją
barwa może wydawać się nieco inna,
dlatego najlepiej dokończyć prace
preparatem z jednej produkcji. 

10-20%10-20% 0-10%

15-30%15-30% 0-10% 15-30%15-30% 0-35% 0-35%0-35%

Sil96 Active
Farba siloksanowa matowa, powierzchnie 
zewnętrzne


