
 

TECHNICKÝ  L IST  N o .  450  

Siliconharzfarbe F1 
Alpská  verze  

Tónování pomocí  

 

 

Typ materiálu univerzální silikonová fasádní barva, vápenná, matná, odolná vůči 

povětrnostním vlivům dle VOB DIN 18 363. 

Účel aplikace vysoce kvalitní vápenná matná fasádní barva ze silikonové pryskyřice. Pro 

vodoodpudivé (hydrofobní) barvy, vysoce propustné pro vodní páry, na 

nelakované minerální podklady v exteriéru. Pro renovační nátěry na 

stabilních silikonových nebo silikátových barvách, matných emulzních 

nátěrech i jako ochranný nátěr v systému ETIC. Nelze použít na nátěrové 

systémy překrývající trhliny. 

Barevný odstín bílá a také různé barevné tóny prostřednictvím systému míchání barev einzA-

mix. 

Hustota cca. 1,64 (standardní bílá) 

Pojivový základ emulze silikonové pryskyřice čistá akrylátová disperze. 

Vlastnosti vodoodpudivý, vysoce propustný pro vodní páru, odolný vůči alkáliím, 

odpuzuje nečistoty a zabraňuje stárnutí. Udržuje se extrémně čistý bez 

známek opotřebení. S formulí H proti nečistotám a napadení řasami na 

fasádních plochách. 

Spotřeba 150-180 ml/m2 

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

podklad. 

Podklady použitelné na všechny minerální podklady, jako jsou omítky, beton, zdivo, 

vláknocement a zejména také na vápencový pískovec, které musí být: 

 a) bez povrchové úpravy 

 b) již natřeny silikonovou barvou, silikátovou barvou, vápenocementovou 

barvou, matnou emulzní barvou na vodní bázi (kromě systémů schopných 

zakrýt trhliny) nebo natřené syntetickými omítkami, a to vše připraveno 

řemeslně. 
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c) již natřeny olejovými, lakovými nebo emulzními barvami a kde byly tyto 

staré nátěry pečlivě odstraněny. 

Příprava podkladů v případech a) a c): 

Podklady jsou očištěny od nečistot a uvolněných částí a plně napuštěny 

silikonovou impregnací einzA, zředěnou lakovým benzínem v poměru až 1:1. 

Pokud se jedná o podklady, které nemají dostatečnou mechanickou pevnost 

(např. křídování), je nutné použít zpevňující základní nátěr s einzA silicon 

Grundfestiger. 

 v případě b): 

 suché nebo mokré čištění starých, stabilních lakovaných povrchů. 

 Nátěr je pevný, stabilní a nekříduje: 

 Použití přípravku einzA silicon Grundfestiger lze vynechat. 

Barva je pevná, dobře přilne k podkladu, ale kříduje:  

Křídující vrstvu natřete zředěným přípravkem einzA silicon 

Grundfestiger. Pokud lze křídovou vrstvu řádně odstranit 

vysokotlakým horkovodním zařízením, není nutné používat 

přípravek einzA silicon Grundfestiger. 

Mikroporézní, neporušené silikátové nátěry mohou být impregnovány     

silikonovou impregnací einzA silicon Imprägnierung. Pro zpevnění a 

současně hydrofobní ošetření minerálních podkladů doporučujeme použít 

neředěný einzA Hydrogrund, a pokud hrozí tvorba lesku, zředíme vodou 

v poměru 1:1. 

K opravě prasklin lze použít einzA Siliconharzfarbe F1 s křemičitým pískem o 

zrnitosti 63-250 µ na konzistenci špachtle (smíchejte 1 díl einzA 

Siliconharzfarbe F1 s 1 ½ dílů křemičitého písku). 

Lakování   na impregnovaný a případně dostatečně napenetrovaný podklad: 

Mezinátěr přípravkem einzA Siliconharzfarbe F1 ředěným do 10% vodou, 

vrchní nátěr s einzA Siliconharzfarbe F1 neředěným nebo ředěným do 5% 

vodou. 

Technika zpracování  einzA Siliconharzfarbe F1 je připravena k použití. 

    Aplikace se provádí válečkem, štětcem nebo nástřikem. 

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

Návod na zpracování v chladném, vlhkém období mohou být vodou ředitelné složky rozpuštěny 

z nátěru, který ještě není zcela zaschlý relativně krátce po aplikaci v důsledku  
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kombinace vysoké vlhkosti, mlhy nebo deště a poklesu teplot (zejména při 

chladných vlhkých večerech a v ranních hodinách). Jedná se například o 

aktivní látky, emulgátory, ochranné koloidy nebo jiné přísady, které jsou 

v nátěru vyžadovány pro dosažení určitých jakostních vlastností. Pokud se 

vyskytnou takové stopy, které se obvykle jeví jako lepkavá lesklá místa, 

povrchy by neměly být přímo přepracovány. Stopy stékající vody rozpustné 

ve vodě jsou opět automaticky smyty dalším působením vlhkosti (např. po 

opakovaných silných deštích). Pokud však má být provedena přímá oprava, 

je nutné před nanesením dalšího nátěru stopy stékání důkladně omýt vodou. 

Tento jev, který se vyskytuje pouze za nepříznivých povětrnostních 

podmínek, odpovídá uznávaným pravidlům technologie a bohužel se mu 

nelze vyhnout. Jedná se o dočasnou vizuální vadu, která nemá vliv na 

ochrannou funkci nátěru. 

Fyzické hodnoty  

(Standardní/Barva: bílá) Propustnost vodní páry (difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy Sd 

[H2O]):  < 0,14 m – Třída V1 

 Míra propustnosti vody (hodnota w): 

   ≤ 0,1 kg/(m2.h0,5) 

 (Třída III „nízká míra propustnosti vody“ podle EN 1062-1:2004) 

Speciální instrukce einzA silicon-System (impregnace, mezinátěr a vrchní nátěr) je kromě běžné 

široké oblasti použití zajímavý zejména při použití na budovách v oblasti 

památkové ochrany, kde účinná ochrana proti povětrnostním vlivům = 

skutečná vodoodpudivost a důležité je přitom maximální zachování vlastní 

propustnosti vodních par podkladu. Při takto vysokých požadavcích je einzA 

Siliconharzfarben F1 jako silikonová fasádní barva lepší než všechny 

produkty na bázi jiných pojiv, protože se zde ideálně kombinují dvě důležité 

vlastnosti: 

  1) ochrana vůči povětrnostním vlivům + ochrana proti dešti 
  2) velmi nízká odolnost proti difuzi vodní páry 

Tónování 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 – 2 l  
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Rady otevřené nádoby nebo zředěný materiál co nejdříve zpracujte! 
 Ekologické konzervační látky umožňují pouze krátké skladování po otevření! 

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) Siliconharzfarbe F1: <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 09/2020; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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