
•  Pateicoties Silix XD®formulai, fasāde kalpo ļoti ilgi un labi izskatās
•  Pašattīrīšanās nodrošina augstu izturību pret netīrumiem
•  Zema absorbējamība
•  Augsta krāsas stabilitāte
•  Tvaika caurlaidība
•  Augsta izturība pret UV staru un laika apstākļu ietekmi
•  BioProtect formula - izturība pret bioloģisko koroziju 

(pelējumu un aļģēm) 
•  Plaisu aizvilkšana – pielietojama ēku  renovācijā ar 

siltumizolāciju
•  Pieejama Col urs of Nature® paletes krāsās

Noturīgas fasādes garantija – 
Nanosilikona krāsa CT 49 Silix XD®

SILIX XD®

FORMULA

ūdens

skābais lietus

piesārņojums

netīrumi



Ārkārtīgi augsta izturība pret bioloģisko 
koroziju
Pateicoties BioProtect formulai, sienu virsma ir 
efektīvi aizsargāta pret pelējuma, sēņu un citu 
veidojumu izraisīto bioloģisko koroziju. Mēs 
lietojam divu veidu aizsarglīdzekļus:
•  biocīdus, kas pagarina oriģinālajā iepakojumā 

uzglabātas krāsas lietošanas termiņu – biocīdi 
aizsargā krāsu no pelējuma radīta piesārņo-
juma;

•  biocīdus, kas darbojas pēc virsmas sacietēšanas.

Pateicoties BioProtect formulai, ir īpaši ieteicams 
Ceresit CT 49 Silix XD® lietot vietās, kur ir augsts 
bioloģiskās korozijas risks.

Hidrofoba un tvaika caurlaidīga krāsa

Ceresit CT 49 Silix XD® efektīvi aizsargā virsmu pret ūdens absorbciju, tajā pašā laikā nodrošinot 
ātru mitruma iztvaikošanu no virsmas. Tāpēc ēkas sienas nesamirkst – tās ir un paliek sausas un bez 
bojājumiem.

•  „Perlamutra” efekts – Silix XD® formula 
līdz minimumam samazina risku, ka krāsas 
struktūrā varētu iesūkties ūdens un netīrumi

• Augsta tvaika caurlaidība
• Mitruma ātra iztvaikošana no pamatnes
• Virsmas pašattīrīšanās īpašības

Netīrumi iekļūst krāsas struktūrā Ūdens neiesūcas krāsas struktūrā

Ja fasādes ir nokrāsotas ar parastu krāsu, viss 
piesārņojums iekļūst krāsas struktūrā, izraisot 
redzamus netīrus plankumus un bioloģisko koroziju 
(ko rada sēnes, aļģes utt.).

Standarta krāsa – ūdens iesūcas virsmā Ceresit CT 49 Silix XD® ar „perlamutra” efektu

„Perlamutra” efekts imitē dabu – ūdens 
neiesūcas lapu struktūrā

Ēku fasādēm un iekšdarbiem

Nanosilikona krāsa CT 49 Silix XD® ir paredzēta ēku fasāžu un iekšējo virsmu krāsošanai. 
Pateicoties Silix XD® formulai, krāsa ir ļoti noturīga un izturīga pret ārējo faktoru (ūdens, 
netīrumu un bioloģiskās korozijas) kaitīgo iedarbību. Pateicoties tās īpašībām, šai krāsai ir 
plašs lietojums un to ir ieteicams izmantot arī vēsturisko ēku renovācijas darbos.
Silix XD® formula liek lietum iedarboties kā „dabiskajam mazgāšanas līdzeklim” – lietum 
noskalojot visus netīrumus, sienas virsma atkal ir tīra. Rezultāts – ilgmūžīga un gadiem ilgi tīra 
fasāde.

Silix XD® formula – eXtra Dur 
Krāsā ietilpstošā Silix XD® („eXtra Dur” saīsinājums) for-
mula pagarina krāsotās virsmas kalpošanas ilgumu. Formu-
las pamatā ir silikons, akrila un polisiloksāna sveķi 
ar īpašiem pigmentiem un pildvielu piedevām. 
Pateicoties šīm sastāvdaļām, tiek nodrošināts:

• ilgstoši estētisks izskats;
• krāsotās virsmas ilgmūžība;
•  plaisu aizvilkšana (krāsu var lietot arī jau sen uzklātas 

krāsas pārkrāsošanai un klāt zem remontējamām 
fasādēm).

formula

ūdensskābais lietus

piesārņojums netīrumi



Laipni lūgti Col urs of Nature® pasaulē!
Dabā ir sastopamas visdažādākās krāsas – no okeāna maigi zilajiem toņiem līdz augu valsts 
piesātināti zaļajiem toņiem un zemes intensīvajām sarkani brūnajām nokrāsām. Dabas skaistuma 
iedvesmoti mēs esam radījuši apmetumu un krāsu katalogu, kas palīdzēs jums izvēlēties savas jau-
nās vai renovētās mājas fasādei vispiemērotāko krāsu. Tagad Col urs of Nature® piedāvājums ir 
papildināts ar Ceresit CT 49 Silix XD® krāsu.  
Pateicoties šīs krāsas īpašībām, jūs varat panākt, ka jūsu mājas fasāde ir ne vien īpašā, ēkai 
piemērotā krāsā, bet tā ir arī īpaši ilgmūžīga un izturīga. 

Ceresit apdares materiālu  
fizikālo īpašību salīdzinājums

Tvaika 
caurlaidība    

Ūdens 
neuzsūkšana  

Izturība pret 
netīrumiem

VIzturība pret 
mikrobioloģisko 

piesārņojumu
Ilgmūžība

AP
M

ET
UM

I

Minerālapmetumi CT 34, CT 35, CT 137 +++++ + + +++++ +++

Akrila apmetumi CT 60, CT 63, CT 64 ++ +++ ++ ++++ +++

Silikona-silikāta apmetumi CT 174, CT 175 +++ +++ +++ ++++ ++++

Silikāta apmetumi CT 72, CT 73 +++++ ++ ++++ +++++ +++++

Silikona apmetumi CT 74, CT 75 ++++ +++++ +++++ ++++ +++++

KR
ĀS

AS

Akrila krāsas CT 42, CT 44 ++ +++ ++ ++++ +++

Silikāta krāsa CT 54 ++++ ++ +++ +++++ ++++

Silikona krāsa CT 48 +++ ++++ ++++ ++++ ++++

Nanosilikona krāsa CT 49 Silix XD® +++++ +++++ +++++ ++++ +++++
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