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Silatex Reflect 
Гідроізоляційне покриття на акриловій основі з високим 

коефіцієнтом відбиття 

Опис матеріалу  Відбиває сонячне випромінювання і значно 

знижує витрати енергії в літній період. 

Завдяки високому коефіцієнту відбиття воно 

знижує температуру зовнішньої поверхні, що 

піддається впливу сонячних променів 

 Допомагає утримувати прохолоду у 

приміщенні влітку та зменшує споживання 

енергії для кондиціонування повітря 

 Екологічно чисте, сприяє зменшенню ефекту 

температурного моста (містків холоду) та 

генерації викидів CO2 

 Сертифіковані властивості відбиття 

 Високий рівень охоплення 

 Паропроникне 

 Взаємодіє з ультрафіолетовим та сонячним 

випромінюванням, забезпечуючи відсутність 

прилипання поверхні навіть при дуже високих 

температурах. У результаті покриття зберігає 

свої властивості відбиття та білий колір 

протягом тривалого періоду часу 

 Заповнює капілярні тріщини і повністю 

захищає від вологи 

 Витримує температури до -40°С 

 Зберігає свою еластичність і забезпечує 

гідроізоляцію протягом багатьох років 

 Витримує дію солі. Підходить для 

приморських районів 

Технічні характеристики  

Вигляд В’язка рідина 

Щільність 1,36±0,02 г/см3 

Витрати 10-11 м2/л на один шар 

Час висихання до зникнення 

відлипання при слабкому дотику 

3 години при 25°С 

Час між повторним нанесенням 24 години при 25°С 

(нанесення в умовах низьких температур та вологості продовжує час висихання, в умовах 

високих температур цей час скорочується) 

Подовження при розриві 250 % 

Відбиття (SR%) 91% (400нм-700нм)* 

Загальна відбивна здатність (SR%) 88% (300-2400нм)* 

Індекс відбиття сонячного світла (SRI) 111 (ASTM E1980-01) 

Загальна тепловіддача 0,86 (ASTM E408-71) 

Робоча температура 40°С – 80°С 
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Інструкції по застосуванню Підготовка поверхні: поверхня має бути сухою, 

без пилу, бруду, олії. Перед нанесенням для 

зміцнення поверхні, заповнення пор, підсилення 

адгезії та рівномірного розподілення матеріалів 

покрийте одним шаром розведеного водою 

Revinex (Revinex:Вода – 1:3) або ґрунтовку 

Silatex Primer, розведену 30% розчинником, 

наприклад сольвент.  

Нанесення: Silatex Reflect наноситься після 

ретельного перемішування щонайменше у два 

шари. Наноситься щіткою або валиком. Для 

нанесення першого шару розводиться водою 

(5%). Другий шар наноситься через 24 години, 

без розведення. 

Особливості застосування  Не можна використовувати продукт в умовах 

підвищеної вологості поверхні не більше 5% 

(наприклад, висока вологість або дощ), або при 

температурі нижче +12°C, відносна вологість 

повітря - <70% 

 Наносьте тільки на міцну підготовлену основу 

 Низькі температури і висока вологість при 

нанесенні покриття збільшують час висихання і т. 

д. 

 Silatex Reflect не наноситься у вологу погоду або 

якщо прогнозуєються дощ чи вологість на наступні 

48 годин. 

 Кінцеві властивості виявляються через 7 днів після 

нанесення. 

 За відсутності належного сонячного світла 

полімеризація плівки сповільнюється, а поверхня 

залишається липкою більш тривалий час. 

 Полімеризується за рахунок дії ультрафіолетових 

променів; не наноситься на поверхні, які не 

піддаються дії сонячного світла. Наноситься 

тільки на зовнішні поверхні. 

Техніка безпеки 
 Використовувати спеціальний одяг, взуття, 

перчатки, респіратор 

 Уникати довготривалого контакту зі шкірою, 
берегти очі 

 Після завершення робіт, ретельно вимити руки з 
водою та милом 

 Зберігати в місцях недоступних для дітей 

Упаковка 1 л, 3 л, 10 л 

Колір Білий 

 


