
 

TECHNICKÝ L IST  No .  349  

DuraSil 
Tónování pomocí  

 

Typ materiálu fasádní barva silikátového charakteru, matná, s přirozenou ochranou funkcí 

proti řasám a nečistotám. 

Účel aplikace pro hladké nebo mírně plastické fasádní nátěry na omítku, beton, zdivo a 

zejména vápenec. 

Hustota cca. 1,62 

Pojivový základ syntetická disperze (akrylát) 

Vlastnosti einzA DuraSil je odolný vůči povětrnostním vlivům dle  VOB DIN 18 363. 

Vysoce propustný pro vodní páru, odolný vůči alkáliím, odolný vůči dešti, 

nízkonapěťový, bez formaldehydu. Má vynikající přilnavost a velmi dobře 

kryje zrna omítky. Vytváří uzavřený film, který nekřehne a nepraská ani při 

hojné aplikaci do dutin. Snadno zpracovatelný i přes vysokou plnící 

schopnost. 

Spotřeba 150-200 ml/m2 

 Hodnoty spotřeby závisí na podkladu a lze je určit zkušební aplikací na 

podklad. 

Podklady vhodný pro všechny pevné, čisté, suché, nové i staré podklady, jako jsou 

venkovní omítky (maltové skupiny II a III), vnitřní omítky, beton, 

vláknocementové, vápenopískové a cihelné zdivo. 

Příprava podkladů Podklad musí být čistý, suchý a stabilní. 

 Ten je třeba připravit podle pravidel pro nátěry emulzními barvami. zejména 

vysoce savé a volné povrchy by měly být předem ošetřeny základním 

nátěrem. U starých nátěrů je nutné zkontrolovat jejich nosnost. 

 Zejména vysoce savé nebo křídující podklady je třeba předem ošetřit 

přípravky einzA Aqua-Tiefgrund nebo einzA Tiefgrund. Vzhledem k tomu, že 

posledně jmenovaný přípravek má velkou hloubku penetrace, je třeba sypké 

podklady napenetrovat několikrát technikou „mokré do mokrého“, aby se 

zajistilo zpevnění i té nejpovrchnější vrstvy podkladu. Staré nátěry, které byly 

napadeny povětrnostními vlivy, ale stále jsou životaschopné, musí být 

opatřeny základním nátěrem einzA Elastic-Grund. 

 Po příslušných mechanických přípravných pracích tento základní nátěr 

„svaří“ poklad a zbývající části barvy a vytvoří se bezpečný a stabilní povrch.  

P.T.O.! 
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Ředí se univerzálním nitroředidlem einzA podle savosti podkladu. Je třeba 

zabránit tvorbě lesku. 

 Dodržujte prosím technické listy pro základní nátěry einzA. 

Aplikace 1. Na omítce a betonu: 

 Mezinátěr: einzA DuraSil zředíme maximálně z 15% vodou. 

 Vrchní nátěr: einzA DuraSil zředíme maximálně z 5% vodou, pro dosažní 

hladkého nebo mírně plastického vzhledu. 

 2. Na zdivo a vápencový pískovec: 

 Impregnace: pomocí einzA Imphägnierung (minimálně 600 ml/m2). 

 Mezinátěr: einzA DuraSil zředíme maximálně z 5% vodou. 

 Vrchní nátěr: einzA DuraSil zředíme maximálně z 5% vodou. 

Technika zpracování zpracování štětcem, válečkem nebo nástřikem. Vzhledem k typu použitých 

plniv dochází k velmi malému opotřebení trysek při bezvzdušném nástřiku. 

Při dlouhé době otevření je podporováno zpracování jako plastická hmota. 

Aplikace bezvzdušným nástřikem: v závislosti na typu zařízení neředěný 

nebo ředěný až z 10% vodou. 

 Velikost trysky 0,74 mm = 0,029 nebo 0,63 mm = 0,025. 

Fyzické hodnoty 

(Standardní/ Barva: bílá) Koeficient absorpce vody dle DIN EN ISO 1062-3: w= 0,180 kg/m2h0,5 

 Odolnost vůči parám dle DIN EN ISO 7783-2: sd= 0,05 m 

Další poznámky einzA DuraSil kombinuje vysokou propustnost vodních par s velmi dobrou 

odolností  proti dešti. Odolnost proti vodní páře není vyšší než u plastem 

modifikovaných  silikátových barev. einzA DuraSil lze často použít jako 

„řešitel problémů“, kde je prioritou do značné míry zachovat propustnost 

vodní páry. 

Teplota zpracování  teplota vzduchu a podkladu nesmí být nižší jak +5°C. 

Tónování s einzA plnými tóny a tónovacími barvami nebo lze tónovat pomocí systému 

míchání barev einzA-mix. 

Čištění nástrojů ihned po použití vodou. 

Skladování skladujte na chladném místě, chráněném před mrazem v uzavřené originální 

nádobě. 

Likvidace k recyklaci používejte pouze prázdné nádoby. 

Velikost balení Standard 12,5l 

 einzA mix 12,5 l - 6  l  

Poznámky otevřené nádoby nebo zředěný materiál co nejdříve zpracujte! 
Ekologické konzervační látky umožňují pouze krátké skladování po otevření! 

 P.T.O.! 
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Bezpečnostní rady a označení 

Na tento výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace jsou zahrnuty v Bezpečnostním listu podle nařízení CLP (GHS) odpovídajícího 

nařízení (EG) č. 1272/2008. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na adrese www.einzA.com nebo na 

vyžádání na emailové adrese sdb@einzA.com. 

Je třeba vzít v úvahu pokyny na štítcích kontejneru! 

 

Obsah VOC týkající se přílohy II směrnice VOC 2004/42/EG 

Mezní hodnoty VOC dle přílohy II A (podkategorie c) 

Wb: max. 40 g/l reg. level II (2010) 

Obsah VOC ve směsi einzA (mix) DuraSil: <30 g/l 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předchozí informace byly sestaveny dle dosavadních znalostí této testovací technologie a měly by sloužit jako pokyny. 

Vzhledem k velkému množství použití a pracovních metod je nezávazný, nezakládá žádný smluvní právní vztah a nezbavuje 

spotřebitele jeho vlastní odpovědnosti za kontrolu našich výrobků. Jinak platí naše dodací a platební podmínky.  

Vydání 01/2019; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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