
Σπατουλαριστή,
προστατευτική,
διακοσµητική, ατµοπερατή
πάστα  µε ορυκτά πυριτικά
για εσωτερικές και
εξωτερικές εφαρµογές

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Ορυκτή βαφή σε µορφή πάστας µε βάση
τροποποιηµένο πυριτικό κάλιο για εσωτερικές και
εξωτερικές εφαρµογές µε “ρουστίκ” όψη.

Το προϊόν προστατεύει τα επιχρίσµατα ενώ παράλληλα
παραµένει ατµοπερατό και δίνει µια ελκυστική όψη στο
υπόστρωµα.

Μερικά παραδείγµατα εφαρµογών
• ∆ιακόσµηση επιχρισµάτων Mape-Antique.

• ∆ιακόσµηση επιχρισµάτων από ασβέστη και τσιµέντο.

• ∆ιακόσµηση αφυγραντικών επιχρισµάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Silexcolor Tonachino πρέπει να εφαρµόζεται σε
υποστρώµατα πάνω στα οποία έχει ήδη περαστεί το
αστάρι Silexcolor Primer.

Η ειδική σύνθεση του Silexcolor Tonachino το κάνει
ιδανικό για την κάλυψη επιφανειακών ανωµαλιών.
Ενώνεται µε το υπόστρωµα σε ένα σώµα χωρίς να
αλλάζει την ατµοπερατότητά του.

∆ιατίθεται και σε βάσεις που χρωµατίζονται µε το
σύστηµα αυτόµατου χρωµατισµού ColorMap®.

SILEXCOLOR PRIMER
• Είναι ένα αστάρι τροποποιηµένων πυριτικών σε

υδατική διασπορά µε ειδική σύνθεση για να ρυθµίζει
την υδροαπορροφητικότητα του υποστρώµατος

επάνω στο οποίο εφαρµόζεται το Silexcolor
Tonachino.

• Εισχωρεί βαθειά σε απορροφητικές επιφάνειες χωρίς
να αλλάζει την ατµοπερατότητά τους.

• Παρέχει άριστη µόνωση και πρόσφυση όταν
εφαρµόζεται επάνω του το Silexcolor Tonachino
µέσω της διαδικασίας πυριτοποίησης.

SILEXCOLOR TONACHINO
• Είναι µια ορυκτή βαφή σε µορφή πάστας ενός

συστατικού µε βάση τροποποιηµένο πυριτικό κάλιο 
µε επιλεγµένο φίλερ και χρωστικές ανθεκτικές στο
φυσικό φως για κατακόρυφες εξωτερικές και
εσωτερικές επιφάνειες.

• Μετά την διαδικασία πυριτικοποίησης, το προϊόν
σχηµατίζει ενιαίο σώµα µε το υπόστρωµα.

• Η βαφή είναι ατµοπερατή, έχει εξαιρετική αντοχή στη
γήρανση, στους κύκλους ψύξης-απόψυξης και στα
ξεπαγωτικά άλατα και δίνει επιφάνειες µε πολύ µικρή
επικάθιση σκόνης.

ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ
• Μην εφαρµόζετε το Silexcolor Tonachino σε

βρεγµένα ή µη ωριµασµένα υποστρώµατα.

• Μην εφαρµόζετε το Silexcolor Tonachino σε
υποστρώµατα που φέρουν παλιές βαφές.

• Μην εφαρµόζετε το Silexcolor Tonachino σε
υποστρώµατα µε απ’ευθείας έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία ή τον δυνατό άνεµο.
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Εφαρµογή του
Silexcolor Tonachino
µε σπάτουλα

Εξοµάλυνση του
Silexcolor Tonachino
µε σπάτουλα µε
σφουγγάρι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιµές)
Σύµφωνα µε την προδιαγραφή: – DIN 18363

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώµα: διατίθεται στην σειρά χρωµατικών τόνων που µπορούν 
να επιτευχθούν µε το αυτόµατο σύστηµα χρωµατισµού 
ColorMap®

Μορφή: πολτός

Πυκνότητα (g/cm3): 1,7

Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%): 80

Ιξώδες (mPa·s): 38.000-40.000

Αποθήκευση: 12 µήνες στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία σε 
ξηρό µέρος

Κατάταξη κινδύνου σύµφωνα µε την οδηγία 
CΕ 1999/45: κανένας.

Πριν τη χρήση αναφερθείτε στην παράγραφο 
“Οδηγίες Ασφαλείας για την προετοιµασία και την 
εφαρµογή” και τις πληροφορίες στη συσκευασία και 
στο Έντυπο Πληροφοριών Ασφαλείας

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ (στους +23°C - 50% R.H.)

Προετοιµασία: έτοιµο προς χρήση

Εφαρµογή: µε λεία µεταλλική σπάτουλα, µε ανοξείδωτη ή πλαστική 
σπάτουλα

Στέγνωµα: στον αέρα

Έκθεση στην σκόνη: 20-30 λεπτά στον αέρα

Έτοιµο για βαφή: 12-24 ώρες

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

Αντίσταση στον παράγοντα διάχυσης των 
υδρατµών (µ) (DIN 52615): 39

Αντίσταση στη διάχυση υδρατµών µιας στρώσης 
πάχους 1,5 mm σε ισοδύναµα µέτρα αέρα (Sd) 
(DIN 52615) (m): 0,059

Καθορισµός της συνιστώσας 
υδροαπορροφητικότητας µέσω τριχοειδών (W) 
(DIN 52617): 0,09 kg/(m2·h0,5)

Sd x W = 0,059 x 0,09: 0,005 kg/(m·h0,5)
Η τιµή Sd x W είναι χαµηλότερη από 0,1 και 
εποµένως το Silexcolor Tonachino ακολουθεί την 
θεωρεία του Kuenzle (DIN 18550)



• Μην εφαρµόζετε το Silexcolor Tonachino
σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από +10°C ή
υψηλότερες από +30°C.

• Μην εφαρµόζετε το Silexcolor Tonachino
εάν η υγρασία είναι υψηλότερη από 85%.

• Μην εφαρµόζετε το Silexcolor Tonachino
στην ίδια πρόσοψη σε διαφορετικές
χρονικές στιγµές.

• Αναφερθείτε στην παράγραφο “οδηγίες
ασφαλείας για την προετοιµασία και την
εφαρµογή”.

• Καλύψτε γειτονικές επιφάνειες που δεν 
θα χρωµατιστούν (παράθυρα, πόρτες,
πλακίδια κ.λπ).

• Μην χρησιµοποιείτε µεταλλικά ή γυάλινα
δοχεία χωρίς επικάλυψη όταν µεταφέρετε
το προϊόν από τον ένα περιέκτη στον άλλο. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προετοιµασία υποστρώµατος
Οι επιφάνειες που θα βαφούν πρέπει να είναι
τελείως καθαρές, υγιείς και ξηρές.
Αποµακρύνετε όλα τα χαλαρά υλικά,
βρωµιές, υπολείµµατα αποκολλητικών
καλουπιών ή χρώµατα µε γυαλόχαρτο,
αµµοβολή ή νερό υπό πίεση.

Προετοιµασία και εφαρµογή του
Silexcolor Primer
To Silexcolor Primer είναι έτοιµο προς
χρήση και δεν πρέπει να αναµειγνύεται µε
διαλύτες ή νερό.

Το Silexcolor Primer εφαρµόζεται µε τις
παραδοσιακές µεθόδους, όπως βούρτσα,
ρολό ή σπρέι.

Μια µόνο στρώση είναι αρκετή για έναν καλό
εµποτισµό του υποστρώµατος.

∆ιασφαλίστε ότι το υπόστρωµα είναι ξηρό 
και καλά ωριµασµένο. Εφαρµόστε το
Silexcolor Primer για να ρυθµίσει την
απορροφητικότητα του υποστρώµατος.

Η επόµενη στρώση βαφής πρέπει να
εφαρµοστεί επάνω στο ξηρό Silexcolor
Primer (τουλάχιστον 12 ώρες µετά την
εφαρµογή του στους +20°C).

Προετοιµασία και εφαρµογή του
Silexcolor Tonachino
To Silexcolor Tonachino είναι έτοιµο 
προς χρήση. Για να το κάνετε πιο ρευστό
προσθέστε 3-5% Silexcolor Primer και
αναµείξτε το προϊόν µε ηλεκτρικό
αναµικτήρα σε χαµηλές στροφές για να 
µην εγκλωβίσετε αέρα. Αναµείξτε έως ότου
το µείγµα οµογενοποιηθεί πλήρως.

Εφαρµόστε µια οµοιόµορφη στρώση του
Silexcolor Tonachino µε λεία µεταλλική ή
λαστιχένια σπάτουλα. Για να πάρετε ένα
οµοιόµορφο αποτέλεσµα, δουλέψτε το
προϊόν µε την σπάτουλα (αφού το
διαβρέξετε) ή µε µια νωπή σπάτουλα µε
σφουγγάρι.

Για µια “παλαιωµένη” όψη εφαρµόστε 
το Silexcolor Paint 12 ώρες µετά την
προηγούµενη εφαρµογή. Συνήθως το 
χρώµα έχει τον ίδιο τόνο αλλά είναι λίγο πιο
σκούρο. Πριν την εφαρµογή διαλύστε το
Silexcolor Paint µε 100 µέρη Silexcolor
Primer. Aναµείξτε το προϊόν µε ηλεκτρικό
αναµικτήρα σε χαµηλές στροφές έως ότου
το µείγµα οµογενοποιηθεί πλήρως.
Εφαρµόστε το προϊόν µε µια επίπεδη
βούρτσα ή κατάλληλο πανί κάνοντας
κυκλικές κινήσεις.

Καθαρισµός
Τα εργαλεία µπορούν να καθαριστούν 
µε νερό πριν στεγνώσει το προϊόν.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Από 2 έως 2,5 kg/m2. Η κατανάλωση µπορεί
να διαφέρει σηµαντικά ανάλογα µε την υφή
του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
∆οχεία των 20 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Προστατέψτε από τον παγετό. Το προϊόν
έχει χρόνο αποθήκευσης 12 µήνες εάν
αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες από +5°C
έως +30°C.

Ο∆ΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
Το Silexcolor Tonachino δεν θεωρείται
επικίνδυνο βάση των ισχυόντων
προδιαγραφών. Συνιστώνται οι συνήθεις
προφυλάξεις κατά την χρήση χηµικών
προϊόντων. Το έντυπο πληροφοριών
ασφαλείας διατίθεται κατόπιν απαιτήσεως.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Παράδειγµα
εφαρµογής 
Silexcolor Tonachino -
Πολυκατοικία Rosa
Residence - Gallipoli
(Lecce) - Ιταλία

Παράδειγµα εφαρµογής του Silexcolor Tonachino -
∆ηµοτικό σχολείο Porta Venezia Gardens (Μιλάνο) - Ιταλία



ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις
βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και την
εµπειρία µας, οι ως άνω πληροφορίες στο
σύνολό τους πρέπει να θεωρούνται απλά 
ως ενδεικτικές και να υπόκεινται σε
επανεξέταση βάσει της µακροχρόνιας
πρακτικής εφαρµογής. Για  το λόγο αυτό
πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του
προϊόντος για την συγκεκριµένη χρήση. 

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την
αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν
επιπτώσεις από την χρήση του προϊόντος.
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Όλα τα παραδείγµατα εφαρµογής των
προϊόντων είναι διαθέσιµα κατόπιν ζήτησης

αλλά και στην ιστοσελίδα της Μαπέι
www.mapei.gr και www.mapei.com


