
 
 

 

 
TYNK ELEWACYJNY SPEŁNIAJĄCY NAJWYŻSZE WYMAGANIA 
 

 
 
 
 

RELIUS Silcosan P1 
 
Maksymalna pewność i wysoka jakość przetwarzania. Tynk elewacyjny RELIUS Silcosan P1 

niesie z sobą prawdziwe zalety luksusu. Tynk bazuje na absolutnie nowym i innowacyjnym 

czystym akrylanie stabilizowanym w technologii ceramika kwarcowa - żywica silikonowa. 

Tynk jest odporny na szron i może być stosowany w temperaturach do +1
0
C. 

 

Superhydrofobowe właściwości tynku przyczyniają się do zminimalizowania skłonności do 

zanieczyszczeń i zachowania suchej powierzchni elewacji. Dodatek ALGOSILAN służący do 

ochrony przed inwazją alg i grzybów, obniża wyraźnie ryzyko inwazji mikrobiologicznej. Do 

formułowania odcienia kolorystycznego stosowane są wyłącznie czyste pigmenty mineralne, 

gwarantujące najwyższą soczystość i trwałość koloru.  

RELIUS Silcosan P1: Pierwszorzędne wyniki i maksymalna pewność przy elewacji.  

 

 

 

 

 

RELIUS 
PRZEWAGA DZIĘKI 
INNOWACJOM 



 
 

Maksymalna jakość dla maksymalnego zabezpieczenia powierzchni. 
 
RELIUS Silcosan P1 spełnia najwyższe wymagania w sprawie ochrony elewacji. 

• Tynk elewacyjny z żywicy silikonowej PREMIUM na bazie innowacyjnego czystego 

akrylanu stabilizowanego w technologii ceramika kwarcowa - żywica silikonowa w celu 

uzyskania jak największej trwałości 

• Struktura tynku drapanego o 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm i 3,0 mm. 

• Możliwość stosowania na WDVS*, nowych i starych tynkach P II i P III, starym i nowym 

betonie, betonie porowatym, płytach cementowo-pilśniowych, dyspersyjnych, żywicy 

silikonowej i silikatowych powłokach malarskich.  

• Z jakością całoroczną zapewnia możliwość stosowania od +1
0
C. 

• Odporny na szron 

• Posiadający  właściwości superhydrofobowe 

• Minimalizacja skłonności do zanieczyszczenia podczas deszczu 

• Wyraźny efekt perlistego spływania 

• Najlepsze, elastyczne własności przetwórcze, w niskich i wysokich temperaturach 

• Optymalny czas otwartości 

• Możliwość maszynowego urabiania 

• Jednorodny, wysokowartościowy obraz struktury  

• Wodochłonność (wartość W): W3 niska 

• Równoważna przenikalna grubość warstwy powietrznej (wartość SD) V1 wysoka 

• Wysoka przenikalność 

• Zapewniający odporność na wpływy atmosferyczne i szczelność na ulewny deszcz 

• Posiadający dodatkową ochronę powłoki przed inwazją alg i grzybów 

• Odznaczający się maksymalną soczystością koloru i światłoodpornością dzięki 

zastosowaniu wyłącznie pigmentów mineralnych 

• Duże spektrum odcieni poprzez RELIUS Living Colours 2.0 

• Możliwość otrzymania w pojemnikach 25 kg 

• Zgodność z CE wg DIN EN 15824 (Tynk zewnętrzny z organicznymi spoiwami) 

   

 

 


