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co to jest?
Kiedy
estetyka
³¹czy siê
z technik¹

Farba odgrywa istotn¹
rolê w upiêkszaniu
elewacji. Ale w jaki
sposób po³¹czyæ
wyniki techniczne
i jakoœci estetyczne?
Farby siloksanowe
naprowadzaj¹ na
odpowiedŸ przystoso-
wan¹ przez ich aspekt
matowo-mineralny
który jest spokrewnio-
ny z farbami silikato-
wymi lub z tynkami
wapiennymi. Brak
jakichkolwiek popra-
wek, œwietlistoœæ
kolorów, wysoka
zdolnoœæ maskuj¹ca
respektuj¹ca „ziarno”
materia³u nadaj¹ im
solidne atuty estetycz-
ne. Ale farby siloksa-
nowe zapewniaj¹
dodatkowo podwójn¹
ochronê na wodê:
wysoka ochrona na
wody opadowe oraz
przepuszczalnoœæ
pary wodnej. Hydrofo-
bowe nie termopla-
styczne i antykonden-
suj¹ce, s¹ odporne na
zanieczyszczenia
chemiczne, klimatycz-
ne i rozwój mikroorga-
nizmów. Dobra
przyczepnoœæ na
pod³o¿ach nie
zmydlaj¹cych siê, ich
³atwoœæ nak³adania na
wszystkich pod³o¿ach
i wysoka trwa³oœæ
sprawiaj¹ ¿e s¹ to
farby o widocznych
rezultatach technicz-
nych.

Farby siloksanowe

Wytworzony z g³êbi ziemi, oryginalnym materia³em siloksanu jest kwarc.
Z tego materia³u jest wydobywany krzem na którym s¹ umocowane cz¹st-
ki organiczne które nadaj¹ siloksanom ich uszczelniaj¹cy charakter.

siloksan

• ¿ywice siloksanowe s¹ usytuowane chemicznie miêdzy
zwi¹zkami organicznymi i nieorganicznymi. Ka¿da moleku³a
posiada szkielet mineralny na którym s¹ umiejscowione cz¹st-
ki organiczne

• podczas nak³adania farb siloksanowych, struktura mine-
ralna (-Si-O-) przylega do pod³o¿a bez zatykania naczyñ kapi-
larnych materia³u. Grupy organiczne (R-) wyrównuj¹ siê na

pod³o¿u by stworzyæ
prawdziw¹ barierê
wodn¹. Jest to efekt
per³y.

• po wyschniêciu, w
ten sposób utworzo-
ne pod³o¿e stajê siê
obojêtne na wodê
deszczow¹, opa-
dow¹, posiada rów-
nie¿ doskona³¹ prze-
puszczalnoœæ par y
wodnej.

Budynki s¹ odzwierciedleniem
epok, wiêc farby na nich
stosowane  powinny ukazywaæ
ca³y wymiar historyczny. Kto
mo¿e najwiêcej mo¿e najmniej;
farby siloksanowe upiêkszaj¹ i
chroni¹ wszystkie style
konstrukcyjne i architektonicz-
ne.

Przytwierdzenie
do pod³o¿a
szkieletu
mineralnego (-Si-
O-) bez zatykania
porów materia³u.

Wyrównanie w
pod³o¿u grup

organicznych R-
dla utworzenia

bariery na wodê
deszczow¹
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Silextra

Wraz z podk³adem (Primiare
Lisse, Granité) i czterema
produktami wykoñczeniowy-
mi (Lisse, Granité, Ribbé i
Taloche), Silextra jest
pierwsz¹ kompletna gam¹
na bazie zró¿nicowanej
mikroemulsji (akrylowej /
siloksanowej).

Kiedy Zolpan
tworzy swoje
gamy

Stworzone na bazie
modyfikowanej
mikroemulsji wodno-
siloksanowej, produkty
z gamy Silextra s¹
u¿ywane na wszystkich
pod³o¿ach budowli, czy
to stare lub nowocze-
sne, g³adkie lub
strukturalne, surowe
lub pokryte starymi
pow³okami mineralnymi
lub organicznymi.
W przeciwieñstwie do
systemów silikatowych
nie powoduj¹ one
reakcji chemicznej
z pod³o¿em. Gama
Silextra korzysta wiêc
z szerokiej gamy
zastosowañ i efektów
zatwierdzaj¹cych d³ug¹
i skuteczn¹ ochronê.

silextra

na jakim pod³o¿u?
Jaki produkt, na jakim aspekcie,

pierwsza kompletna gama
farb siloksanowych

2 podk³ady

4 wykoñczenia
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• g³êboki i mineralny wygl¹d Silextra stymuluje intensywnoœæ i ciep³o kolo-
rów, tym samym nadaj¹c wygl¹d porównywalny do pow³ok mineralnych

• zdolnoœæ maskuj¹ca zosta³a zoptymalizowana dziêki odpowiedniej formu-
le. Silextra przestrzega zaziarnienia materia³u, „wtapia siê w pod³o¿e i ca³ko-
wicie wnika w pod³o¿e”

• spoiwo siloksanowe nie bê-
d¹ce termoplastycznym, pozwa-
la sp³ywaæ zabrudzeniom (efekt
per³y)

• samozmywalna pow³oka Silextra
oferuje du¿¹ odpornoœæ na mikro-
organizmy

• inn¹ mocn¹ stron¹ Silextra jest
jej wysoka odpornoœæ na promie-
niowanie UV która zapewnia dosko-
na³¹ stabilnoœæ kolorów

• kolejnym wa¿nym atutem jest
organizowanie pracy bez dodatko-
wo przewidzianych poprawek

• wraz z gam¹ Silextra dysponu-
jemy szerokim wyborem kolorów
przystosowanych do aktualnych
wymagañ dekoracyjnych

Dla wiêkszej estetyki…

Mocne
strony:
matowoœæ,
ochrona,
trwa³oœæ…

We wszystkich
renowacjach elewacji,
tych starych lub w
przypadku tworzenia
nowych, g³ównym
zmartwieniem
architektów jest by
nadaæ im osobowoœæ,
korzystaj¹c z wykoñ-
czenia matowego
„mineralnego”. U¿yty
produkt powinien siê
harmonizowaæ z
pod³o¿em, tak by
zaznaczyæ, dziêki grze
œwiat³a, formê
materia³u. Ale jakoœci
i estetyka powinny
byæ trwa³e. Krótko
mówi¹c, potrzebny
jest produkt du¿ej
jakoœci z charakte-
rem. Trwa³a ochrona
na zanieczyszczenie
musi siê wi¹zaæ z
wysok¹ odpornoœci¹
na promieniowanie
UV poniewa¿ mocne
oddzia³owywanie
promieni s³onecznych
jest istotn¹ prze-
szkod¹. Renowacja
starych budynków
napotyka czêsto na
problem stabilnoœci
kolorów. Produkty
mog¹ce siê ³uszczyæ
lub œcieraæ, nie s¹
brane pod uwagê.
Podsumowuj¹c,
matowoœæ, ochrona i
trwa³oœæ s¹ trzema
g³ównymi wymogami
architektów.

estetyka

Odpornoœæ na
zabrudzenia
Nie kondensuj¹cy, nie
wch³aniaj¹cy wody, nie
termoplastyczny (mato-
woœæ krzemu) / brud,
kurz nie przylegaj¹ do
powierzchni i s¹ sp³u-
kiwane przez deszcz.

z punktu widzenia

architektów...
Dziêki d³ugo-
trwa³ej ochro-
nie dekoracyj-
nej i matowo-
mineralnemu
wykoñczeniu,
gama Silextra
podnosi war-
toœæ starego i
nowoczesnego
budownictwa

Trwa³oœæ
gwarancj¹
w czasie

Wodoszczelnoœæ
Bariera wodna.
Woda sp³ywa nie
wnikaj¹c w elewacjê

Przepuszczalnoœæ
Maksymalny transfer
pary wodnej. Grupy
siloksanowe wnikaj¹ w
materia³ bez zatykania
mikroporowatoœci
materia³ów mineralnych.

Silextra Granite

Silextra Granite

Silextra Granite
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• Przepuszczalnoœæ i nie kondensuj¹cy charakter
Silextra pozostawiaj¹ zawsze such¹ powierzchniê.
Pow³oka oddycha i Silextra mo¿e byæ równie do-
brze stosowana do wewn¹trz jak i na zewn¹trz.

Technika

Firmy i organizacje
badawcze podzielaj¹
to samo zdanie w
przypadku wyboru
produktu. Produkty w
roztworze wodnym,
bezzapachowe i
niezapalne, gotowe
do u¿ycia i ³atwe w
nak³adaniu. Trwa³oœæ
jest kryterium wyboru
które ci¹gle powraca.
Niektóre farby ubogie
w ¿ywice, tytan lub
inne istotne elementy
szybko trac¹ w³aœci-
woœci przyczepne i
czystoœæ kolorów.
St¹d pomys³ by
wykorzystaæ produkt
wodoszczelny, który
stworzy efekt „para-
sola” i pozostawi na
elewacji mo¿liwoœæ
oddychania, nadaj¹c
mu doskona³a
przepuszczalnoœæ
pary wodnej. W koñcu
wszystkie te zalety
powinny byæ zagwa-
rantowane, dodatko-
wy dowód jakoœci i
niezawodnoœci
proponowanego
produktu (gwarancja
„dobrej przyczepno-
œci” i gwarancja
grzybobójcza).

czasem
po³¹czona z ka¿dym

Minimalne
wch³anianie
wody, mikropo-
rowatoœæ i
bardzo dobra
odpornoœæ na
ró¿ne warunki
pogodowe:
Silextra nie
obawia siê
czasu teraŸniej-
szego ani tego
przesz³ego.

• Pow³oki Silextra mo¿na stosowaæ na wszystkich
pod³o¿ach starych jak i nowych, surowych lub po-
krytych starymi farbami, w tym farbami mineralny-
mi (silikatowe, wapienne). Odt³uszczanie pow³ok
organicznych nie jest wiêc konieczne.
• Szeroki wybór kolorów pozwala doskonale wto-
piæ budynek w swoje œrodowisko (farby mineralne
s¹ ograniczone do wy³¹cznego u¿ycia pigmentów
mineralnych)
• Szybkie schniêcie i mo¿liwoœæ zastosowania
dwóch warstw tego samego dnia. Mo¿liwoœæ za-
stosowania na wilgotnym pod³o¿u
• Bezzapachowa, pH neutralna, Silextra przyja-
zna dla œrodowiska

10-letnia gwarancja

Dobra przyczepnoœæ oraz
wzmo¿ona ochrona przed

mikroorganizmami.

Z punktu
widzenia firm
wykonawczych
i projektantów

technika
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Badania s¹ bardzo czêsto postrzegane jako
coœ niejasnego, jednak to co robimy jest na
potrzeby naszych klientów. W celu usprawnie-
nia ca³ego systemu opracowano kar ty tech-
niczne, które pomagaj¹ w zrozumieniu pro-
blematyki produktu. „ W definicji gamy Sile-
xtra, punktem podstawowym by³o stworzenie
mo¿liwie najlepszego kompromisu miêdzy nie-
przepuszczalnoœci¹ wód opadowych a prze-
puszczalnoœci¹ par y wodnej” jak podkreœla
Andre Goens, Dyrektor Centrum Rozwoju Zol-
pan.

Dwa lata badañ

doskona³ym
rozwi¹zaniem

W 1994r. w La Bridoire Savoie, Centrum Badañ Zolpan przeprowadzi³o testy dotycz¹ce Sile-
xtra. W dwa lata póŸniej, ta szczegó³owa praca, przeprowadzone testy, zatwierdzone formu³y
zostaj¹ potwierdzone w bardzo dobrych wynikach badañ…

badania i rozwój

15 lat pracy

z produktami

Silextra

potwierdzi³o

wysok¹ jakoœæ

tych produktów

na elewacjach

Elewacja jest dobrze chroniona jeœli:
Sd (opór dyfuzyjny) < 2 m (przepuszczalnoœæ pary
wodnej)
W (wodoch³onnoœæ) < 0,5 kg/m2 × h0,5 (przyjêcie
wody)
Sd (opór dyfuzyjny) × W < 0,2 kg/m × h0,5

Test przepuszczalnoœci
wody w pomieszczeniu
klimatyzuj¹cym do
23OC i przy 50%
wilgotnoœci wzglêdnej.

Test przyczepnoœci na pod³o¿u.

Test starzenia siê w
przyœpieszeniu na
maszynie sprawdzaj¹cej
odpornoœæ na promie-
niowania UV.

Pierwsza faza ba-
dañ laborator yjnych
po lega  na  „sc re -
ening”, czyli selekcji
su r owców,  k tó re
wchodz¹ w sk ³ad
produktu. Kolejna,
to faza optymalizacji
formu³. „Zastosowa-
liœmy techniki staty-
styczne, które okre-
œlaj¹ potrzebn¹ i wy-
starczaj¹c¹ iloœæ do-
œwiadczeñ w celu dopracowania produktu. Na-
stêpnie ustalamy zmienne w stosunku do w³a-
œciwoœci jakie chcemy uzyskaæ.”

Wch³anianie wody
w (kg/m2 × h0,5)
• Wartoœci limitowe < 0,5
   (teoria Kunzel’a)
• Wartoœci silextra 0,1 do 0,2
   wed³ug systemów

Odpornoœæ na dyfuzjê
pary wodnej Sd (m)
• Wartoœci limitowe < 2
   (teoria Kunzel’a)
• Wartoœci silextra 0,1 do 0,2
   wed³ug systemów
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budowa

hotel Regina
Dziêki Silextra,

odnalaz³ swój blask
Pa³ac licz¹cy sobie ju¿ ponad 100 lat, zbudowany w 1897 roku dla Królowej angielskiej Wik-
torii, jest prawdziwym symbolem historii w Nicei. Ten zabytek architekturalny zachwyca
przede wszystkim swoj¹ nowoœci¹. 8 000m2 Silextra Granité by³o niezbêdne aby Regina mo-
g³a na nowo odnaleŸæ swój presti¿…

Liczne „nierównoœci” budynku s¹ widoczne go³ym okiem: ukrusze-
nie krawêdzi elementu betonowego, odklejone czêœci tynku,
od³amki gzymsu… Nawet tynki pozornie zdrowe s¹ zniszczone,
skruszone, ³amliwe i popêkane. Po odwierceniu zniszczonych
czêœci, tynki zosta³y pokryte specjaln¹ zapraw¹ wapienn¹,
respektuj¹c tym samym autentycznoœæ materia³u.

Czêœæ budynku
przeznaczonego do

renowacji obok
czêœci kompletnie

odnowionej…

Pow³oka Silextra Granité zosta³a
zapamiêtana dziêki swojej
doskona³ej zgodnoœci technicznej i
estetycznej: mineralna œwietlistoœæ
dla upiêkszenia linii architektural-
nej, trwa³ej ochrony przeciwko
zabrudzeniom i mikroporowatoœci…
Oto atuty zatwierdzaj¹ce 10 lat
gwarancji dla dobrej przyczepnoœci.
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WYBRANE REFERENCJE
DLA GAMY PRODUKTÓW SILEXTRA
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Espace
Mansard

Le Chapitre
a Dijon

Budynek rue Bergson
St Etienne
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Les Violettes

Le Médicis

Mairie et Poste
de Collioure
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Rezydencja La Roseraie St Etienne

Rezydencja
Les Saules

Rue Thierstein
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Bon Marche Paris

Budynek
Euro Plazza


