
SILIX XD® FORMULA
•	Nagyon tartós és esztétikus homlokzatok a Silix XD® formulának köszönhetôen 
•	Öntisztuló – nagymértékben ellenáll a szennyezôdésnek 
•	Alacsony nedvességfelvétel 
•	Nagy színstabilitás 
•	Páraáteresztô képesség 
•	Magas fokon ellenáll az UV-sugárzásnak és az idôjárási körülményeknek 
•	Ellenáll a biológiai támadásoknak (penész és alga)
•	BioProtect formulával rendelkezik
•	 Áthidalja a repedéseket – hôszigetelô rendszer  

felújításához használható 
•	Kapható a Col urs of Nature® színpaletta színeiben 

Hosszú távú garancia a homlokzatra 
CT 49 Silix XD® Nanoszilikon festék

SILIX XD®
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- a vízlepergetô hatás a természetet utánozza:  
a víz nem szivárog be a levélbe 

Épületek homlokzataihoz és beltéri felhasználásra 
A CT 49 Silix XD® nanoszilikon festéket épületek homlokzataihoz és beltéri felhasználásra tervezték. A Silix XD® formulának 
köszönhetôen a festék nagyon tartós és ellenálló az olyan külsô tényezôk veszélyes behatásaival szemben, mint pl. a víz, 
a szennyezôdés és a biológiai korrózió. Tulajdonságainak köszönhetôen a festéket széles körben lehet használni, és az 
alkalmazását javasoljuk mûemlék épületek felújításainál is. 

A Silix XD® formula segítségével az esô „természetes mosásként” mûködik – az esôvel lemosódik az összes szennyezôdés, 
megtisztítva a fal felületét. A hatás - tartós és tiszta homlokzat éveken át. 

Silix XD® formula – eXtra Dur
A festékben alkalmazott Silix XD® (az „eXtra Dur” rövidítése) 
formula segítségével a festett felület hosszabb ideig tart.  
A formula válogatott és módosított szilikon, akril és poliszilokszán 
gyantákon alapul, speciális pigmentekkel és töltôadalékokkal 
ellátva. Ezeknek köszönhetôen az alábbiakat tudja biztosítani: 
 
• Hosszabban tartó esztétikus hatás 
• A festett felületnek hosszú az élettartama
•  Repedésáthidalás (hosszú ideje meglévô vagy javítás alatt 

lévô homlokzatok újrafestésére).
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Különösen ellenálló a biológiai  
korrózióval szemben
A BioProtect formulának köszönhetôen a fal felülete hatékonyan 
ellenáll a penésznek, gombának és más biológiai korróziónak. 
Kétfajta védôszert alkalmaztunk:
•  biocidok, melyek meghosszabbítják a festék élettartamát az 

eredeti csomagoláson belül – megvédik a festéket a penész-
gombától

• biocidok, amelyek a felület száradása után hatnak

A BioProtect formulának köszönhetôen a Ceresit CT49 Silix XD® 
különösen ajánlott olyan helyeken, ahol magas a biológiai 
korrózió veszélye.

Víztaszító és páraáteresztési tulajdonságok 
A Ceresit CT 49 Silix XD® hatékonyan megvédi a felületet attól, hogy vizet szívjon magába, ugyanakkor biztosítja a 
nedvesség gyors elpárolgását a festett felületrôl. Ezért az épület falai nem nedvesednek – szárazak és egészségesek 
maradnak. 

•  Vízlepergetô hatás – a Silix XD® formula minimálisra 
csökkenti annak kockázatát, hogy a víz és  
a szennyezôdés felszívódik a festékszerkezetbe 

• Magas fokú páraáteresztô képesség 
• Gyors nedvesség elpárolgás a festett felületrôl 
• A felületnek öntisztító tulajdonságai vannak

A víz nem áztatja el a festék szerkezetétA szennyezôdés beszivárog a festékszerkezetbe

Amikor a homlokzatokat a szokásos festékkel festik, az 
összes szennyezôdés belekerül a festékszerkezetbe, és látható 
szennyezett foltokat és biológiai korróziót okoz (gomba, alga, 
stb.).

Szokásos festék – a víz átáztatja a felületet Ceresit CT 49 Silix XD® – vízlepergetô hatás 
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Ceresit felületi kiképzések fizikai és kémiai tulajdonsá-
gainak összehasonlítása 

Páraáteresztô 
képesség 

Víztaszító  
képesség 

Szennyezôdéssel
szembeni ellenállás 

Mikrobiológiai  
szennyezôdéssel

szembeni ellenállás Tartósság
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K Akril vakolatok CT 60, CT 63, CT 64 ++ +++ ++ ++++ +++

Szilikon-szilikát vakolatok CT 174, CT 175 +++ +++ +++ ++++ ++++

FE
ST

ÉK
EK

Akril festékek CT 42, CT 44 ++ +++ ++ ++++ +++

Szilikát festék CT 54 ++++ ++ +++ +++++ ++++

Nanoszilikon festék CT 49 Silix XD®+3 +++++ +++++ +++++ ++++ +++++

Üdvözöljük a  Col urs of Nature® világában!
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Bízhat a minôségben!

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág

A természetben bôségesen megtalálhatjuk a színeket, az óceánok pompás kékjeitôl kezdve az élénk, zöld színárnyalatokon 
át a halvány földszínekig. A természet szépségétôl ihletve alkottuk meg a vakolatok és festékek katalógusát, amelynek segít-

ségével könnyebben ki tudja választani új vagy felújított házának legmegfelelôbb színét. Most a Col urs of Nature® kínála-
ta az egyedi Ceresit CT 49 Silix XD® festékkel gazdagodott. Tulajdonságainak köszönhetôen nem csak az épület speciális, 
hozzáillô színét élvezheti, hanem a homlokzat kivételes tartósságát és ellenállását is.


