
 

 
 

Fassadensilicon PC 410   -   Szilikon homlokzatfesték 
 
Szilikon homlokzatfesték  Festéssel Hengerrel       Szórással  
     Szórási szög: 50° 
     Fúvóka: 0,018-0,026 
     Szórási nyomás 150-180 bar 
Időjárásálló    
 
Színárnyalat: Fehér. 

 
 

Fényességi fok:  Mészjellegű, matt. 
 
 

Kötőanyagfajta: Speciális homlokzatfesték szilikon-emulziós bázissal (a DIN 55945 szabvány szerint). 

 
Sűrűség: 

 
 
Kb. 1,57g/cm³ 
 
 

Alkalmazás: Nagyértékű, víztaszító, nagy páraáteresztő képességű homlokzati bevonat ásványi alapfelüle-
tekre, valamint felújító festékként a szilárd tapadású szilikát-  és matt diszperziós festékréte-
gekhez, műgyantás vékonyvakolatokhoz. A termék speciálisan alkalmazható a műemlékvéde-
lem alatt álló objektumok felújításainál és a  P I c kategóriába sorolt (puha) habarcs csoport 
vakolattípusaira.  

 
Tulajdonságok: 

 
 
Meszesen matt, egyenletesen sima felületű, időjárásálló (a VOB, C rész,  DIN 18363 szerint). 
Nem filmképző, szilárd tapadású, víz- és szennytaszító, hőre nem lágyuló, kisárgulás- és 
öregedésálló, nagyon magas vízpáraáteresztő képességű, víztaszító (a  DIN 4108 szerint), 
CO2-áteresztő, ezért kitűnően alkalmazható a mésztartalomban gazdag vakolattípusokhoz. 
A légtér károsanyagaival szemben ellenálló. 
 

Alapfelület: Az alapfelületnek hordozóképesnek, szilárdnak, száraznak és tisztának kell lennie. (Ajánljuk 
figyelmükbe a VOB,  C részét, a  DIN 18 363 előirásait.) Szilárd, hordképes alapfelületeket egy 
tapadást fokozó alapozással (pl.Haftgrund WP P 815-tel) kell előkezelni. 
Az új vakolatokat a P I c, P II és P III habarcs csoport szerint,  2-3 hetes száradás után 
(az utánvakolt helyeket fluátozni kell) Silicon Tiefgrund P 420-mélyalapozóval kell alapozni. 
Az ásványi kapart-, szórt- és  nemesvakolatokat, az enyhén homokosodó alapvakola-
tokat és a felületileg gyenge beton felületeket Silicon Tiefgrund P 420-mélyalapozóval kell 
alapozni. Az enyhén krétásodó, szilárd tapadású régi festékrétegeket szintén  Silicon 
Tiefgrund P 420-mélyalapozóval kell alapozni. 
A nagyon erősen krétásodó régi festékrétegeket előzőleg alaposan le kell mosni. 
A nem hordképes, pergő régi festékbevonatokat és a műgyanta-vakolatokat  teljesen el 
kell távolítani és -az alapfelület adottságainak megfelelően- Silicon Tiefgrund P 420-
mélyalapozóval kell alapozni. A köztes festést igény szerint Silicon-Streichputz-al (töltött 
szilikon festék) kell elvégezni. 
A tartósan rugalmas fugázó-masszát és a tömítő-profilokat ne fessék át. 
 

Rétegfelépítés: Alap bevonat: a felhordási technika és az alapfelület szerint  max. kb. 10 %-ban vízzel hígítva 
kell felhordani. 
Alternativ javaslat: az egyenetlen alapfelületeknél az alap bevonat, mint felületkiegyenlítő 
bevonat felhordása Silicon-Streichputz-cal (töltött szilikon festék), 10 %-ig vízzel hígítva  
történhet.  
Záró réteg felvitele: Silicon-Fassadenfarbe-val higítatlanul, ill.max. 5 %-ig vízzel hígítva. 
A szórásos felhordásnál a szórási konzisztenciát be kell állítani. 

A szerszámok tisztítása: Használat után azonnal, vízzel.  
 

Tárolás:  
Hűvös és száraz, de fagymentes helyen kell tárolni.  



 
Kiszerelés: 

 
 
12,5 l. 
 
 

Kiadósság: Kb. 170 ml/m² rétegenként, enyhén nedvszívó alapfelületek esetében.  
A durva alapfelületekre értelemszerűen több anyaggal kell számolni.  
A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja.  

Száradási idők: 3 óra múlva felületileg száraz. Átfesthető kb. 10 óra elteltével + 20°C-on és  65 % rel. légned-
vesség esetén, esőálló 24 óra múlva. Teljesen száraz  28 nap után. 
Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb légnedvesség esetén fenti értékek meghosszab-
bodnak.  

 
Felhordási hőmérséklet: 

 
 
Az alapfelületnek és környezetének a felhordási és a száradási idő alatt min. + 5°C-nak kell 
lennie  

Hulladékkezelés: Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyagmaradványokat  az 
EAK hulladékkód nr. 080103 (vizesbázisú festékek és lakkok hulladékai) szerint kell kezelni. 
 

 
 

 


