
• wysoka trwałość i estetyka elewacji dzięki formule Silix XD®

• samoczyszcząca – zapewnia wysoką odporność na zabrudzenia
• niska nasiąkliwość
• wysoka stabilność koloru
• paroprzepuszczalna
• wysoka odporność na UV i warunki atmosferyczne
•  odporna na porażenia mikrobiologiczne

(pleśń i glony) – formuła BioProtect
• mostkująca rysy – do stosowania w renowacji ociepleń
• dostępna w palecie barw Ceresit Col   urs of Nature

Farba nanosilikonowa 
CT 49 Silix XD®

FORMULA
SILIX XD®

woda

kwaśne deszcze

zanieczyszczenia

brud

NOWOŚĆ



efekt „perlenia” naśladuje naturę: woda nie wnika 
w strukturę liścia

Do elewacji i wnętrz budynków
Farba nanosilikonowa Ceresit CT 49 Silix XD® przeznaczona jest do malowania elewacji i wnętrz budynków. Dzięki 
formule Silix XD® farba odznacza się najwyższą trwałością oraz odpornością na szkodliwe działanie czynników 
zewnętrznych, takich jak woda, brud, kurz oraz zanieczyszczenia biologiczne. Dzięki swoim właściwościom ma szerokie 
zastosowanie, polecana jest także do zastosowań w obiektach zabytkowych.

Formuła Silix XD® zapewnia, że deszcz oddziaływuje na elewację jak „naturalna myjnia” – wraz z nim spływają brud 
i zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni elewacji, oczyszczając w ten sposób powierzchnię. Efekt – trwała i czysta 
elewacja na lata.

Formuła Silix XD® – eXtra Dur
Zastosowana w farbie formuła Silix XD® (skrót od 
„eXtra Dur”) wydłuża trwałość pomalowanej powierzchni. 
Formuła ta oparta jest na wyselekcjonowanych 
i modyfikowanych żywicach silikonowych, akrylowych 
oraz polisiloksanowych z dodatkami specjalnych 
wypełniaczy i pigmentów, dzięki czemu zapewnia:

• wydłużony efekt estetyczny

• wieloletnią trwałość pomalowanej powierzchni

•  maskowanie rys (zastosowanie także do przemalowań 
już eksploatowanych lub naprawianych elewacji).



Wyjątkowa odporność na korozję 
biologiczną
Dzięki formule BioProtect powierzchnia ściany jest odpo-
wiednio zabezpieczona przed pleśnią, grzybami i innymi 
zanieczyszczeniami biologicznymi. Zastosowaliśmy przy 
tym dwa rodzaje preparatów zabezpieczających:

•  biocydy przedłużające żywotność farby w opakowaniach 
fabrycznych – nie dopuszczają do zarażenia pleśnią

•  biocydy powłokowe – działające po utwardzeniu powłoki 
w czasie użytkowania.

Dzięki formule BioProtect farba Ceresit CT49 Silix XD® 
szczególnie polecana jest do malowania miejsc narażo-
nych na porażenia korozją biologiczną.

Właściwości hydrofobowe i paroprzepuszczalność
Farba Ceresit CT 49 Silix XD® skutecznie chroni pomalowaną powierzchnię przed wnikaniem wody, a jednocześnie 
zapewnia szybkie odparowywanie wilgoci z podłoża. Dzięki temu ściany budynku nie ulegają zawilgoceniu
– są suche i zdrowe.

•  efekt „perlenia” – formuła Silix XD® minimalizuje 
możliwość wnikania wody oraz zanieczyszczeń 
w strukturę farby

•  wysoka paroprzepuszczalność powłoki

•  szybkie odparowywanie wilgoci z podłoża

•  właściwości samoczyszczące powierzchni

woda nie wnika w strukturę farbyzanieczyszczenia wnikają w strukturę farby

W przypadku elewacji pomalowanych zwykłą farbą
zanieczyszczenia wnikają w strukturę farby, 
powodując widoczne zabrudzenia i korozję 
biologiczną (grzyby, glony, itp.).

Zwykła farba – woda wsiąka w powierzchnię Ceresit CT 49 Silix XD® – efekt „perlenia”



Wejdź na www.ceresit.pl 
i zobacz aplikację

“Pokoloruj swój dom”

Henkel Polska Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

infolinia 0-800 120 241
www.ceresit.pl

Niniejsza wersja ulotki zastępuje wszelkie poprzednie, które tracą ważność.

Porównanie cech fizycznych 
tynków i farb Ceresit

Przepuszczalność 
pary wodnej        

Ochrona przed 
nasiąkaniem wodą

Odporność 
na zabrudzenia

Ochrona przed 
zanieczyszczeniami 
mikrobiologicznymi

Trwałość
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Tynki mineralne CT 34, CT 35, CT 137 +++++ + + +++++ +++

Tynki akrylowe CT 60, CT 63, CT 64 ++ +++ ++ ++++ +++

Tynki silikonowo-silikatowe CT 174, CT 175 +++ +++ +++ ++++ ++++

Tynki silikatowe CT 72, CT 73 +++++ ++ ++++ +++++ +++++

Tynki silikonowe CT 74, CT 75 ++++ +++++ +++++ ++++ +++++

FA
RB

Y

Farby akrylowe CT 42, CT 44 ++ +++ ++ ++++ +++

Farba silikatowa CT 54 ++++ ++ +++ +++++ ++++

Farba silikonowa CT 48 +++ ++++ ++++ ++++ ++++

Farba nanosilikonowa CT 49 Silix XD® +++++ +++++ +++++ ++++ +++++

Zapraszamy do Col urs of Nature®

NOWOŚĆ

Natura obfituje w bogactwo kolorów od delikatnych błękitów mórz po soczyste odcienie zieleni i intensywne barwy 
ceglastej ziemi. Zainspirowani jej pięknem stworzyliśmy katalog tynków i farb, ułatwiając Państwu wybór najodpo-
wiedniejszego koloru elewacji nowego lub odnawianego domu. Teraz oferta Col  urs of Nature® została wzboga-
cona o wyjątkową farbę Ceresit CT 49 Silix XD®. Dzięki niej można się cieszyć nie tylko optymalnym dla danego 
budynku kolorem, ale również szczególną trwałością i odpornością elewacji.

Buduj korzystając z profesjonalnych rozwiązań.
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