
Vertrouw op LUCITE® !

LUCITE® SilicoTec
De matte siliconenhars gevelverf 
voor langdurig schone gevels

• Optimale bescherming 
tegen  vocht, vuil en mos

• Waterafstotend

• Extreem 
waterdampdoorlatend

• Ideaal voor gevels met 
spouwmuurisolatie

• Zeer geschikt voor 
bepleisterde woningen



Tegen vocht en vuil

De optimale bescherming

Silicotec is geschikt voor op alle minerale ondergronden, 
draagkrachtige gevelverven en structuurbeton.

Door het edelmatte en kalkachtig wordt het ook gebruikt op 
historische objecten/gebouwen. 

Dankzij een speciale bindmiddel - en vulstofcombinatie is de 
verflaag spanningsarm en niet thermoplastisch. Hierdoor toont 
de verflaag weinig neiging tot vervuilen. Verder beschermt het 
de gevel tegen de aangroei van mossen en algen. 

De verflaag is waterdampdoorlaatbaar volgens DIN EN 1062 en 
zeer bestand tegen water en weersinvloeden. Het biedt dus een 
bescherming tegen vocht en vervuiling, in het bijzonder aan de 
slagkant. Het materiaal heeft een hoge dekkracht, dus zeer eco-
nomisch en gemakkelijk aan te brengen. 

Voorbereiding 
ondergrond:

LUCITE® Uni-Filler 
scheuroverbruggende, vezelversterkte 
vullende verf voor binnen en buiten

Eigenschappen:

 Ξ Structuuregaliserend
 Ξ Waterdampdoorlatend
 Ξ Waterverdunbaar en geurarm
 Ξ Hechtingsverbeteraar

LUCITE® SilicoFix 
Watergedragen speciale 
grondering voor Lucite 
verven op basis van 
siliconenhars. Voor zuigende, 
grof poreuze of licht 
zandende pleisters evenals 
kalkzandsteen muurwerk. 

Scheuroverbruggend:

Ideaal voor het overschilderen van nageïsoleerde gevels. 



A1-Farbkonzept mit System

dankzij de UV-bestendige 
gevels

Minder snel herschilderen

Lichtbestendige Kleuren A1
Voor een duurzame gevelbescherming

De kleuren uit de Lucite facade 
collectie  worden vermengd met 
zeer UV-bestendige, anorganische 
pigmenten en  
kwalitatief LUCITE® bindmiddel en 
voldoen aan BFS fiche 26 “hoogste 
kleurbestendigheid klasse A1”

Vraag bij je verdeler naar de A1 
kleuren
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Productinformatie LUCITE® SilicoTec
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CD-Color Belgium N.V.
I.Z. Centrum-Zuid 2067F
B-3530 Houthalen
tel. 011/82 28 23

CD-Color Nederland B.V.
Postbus 1214
NL-5602 BE Eindhoven
Tel. 040 26 24 569

LUCITE® is een merk van CD-Color

www.lucite-verfsystemen.be
www.lucite-verfsystemen.nl
cdcbenelux@cd-color.de

uw LUCITE® groothandel:




