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HORNBACH Silikátová fasádní barva 
 
 vysoce paropropustná 
 bez přidaných biocidů 
 vysoce odolná proti působení povětrnosti 
 
Vlastnosti 
Matná minerální barva pro odolné nátěry v exteriérech, vyznačující se výbornou čistitelností a krycími 
schopnostmi. Silikátová fasádní barva se prostřednictvím chemického procesu prokřemenění téměř nerozlučně 
spojí s podkladem. Tak vznikne maximálně trvanlivá, voděodolná a teplotně stabilní povrchová vrstva. Zvýšená 
hodnota pH zabraňuje růstu plísní, hub a řas.  
Před použitím lze tónovat v centru míchání barev Hornbach do požadovaného odstínu. 
 
• bez rozpouštědel 

 
Účel použití 
V exteriéru.  
Vhodná na nátěry nových i starých minerálních omítek (tříd P I – III), jako jsou vápenné omítky, 
vápenocementové omítky, cementové omítky a beton, vláknitý cement, cihly a klinker, jako i na obnovu starých 
a nepoškozených silikátových a minerálních nátěrů. Vhodná je také na nátěry konstrukčních vrstev kontaktních 
zateplovacích systémů (se šlechtěnými minerálními omítkami). 
 
Odstín barvy 
Bílá. 
Možnost tónování v centru míchání barev Hornbach. 
 
Stupeň lesku 
Matná 
 
Obsažené látky 
Akrylátová disperze, silikát s organickými stabilizátory, titanová běloba, mastek, křída, pomocné látky, voda. 
 
GIS-Code 

- 
 
Odolnost vůči světlu 
Velmi dobrá 
 
Odolnost vůči povětrnostním vlivům 
Velmi dobrá 
 
Ředidlo 
Silikátová penetrace fasádní Hornbach 
 
Vydatnost  
1 litr (cca 1,5 kg) stačí na cca 6 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí 
zkušební aplikace na příslušném objektu. 
 
 
 
Zasychání 
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Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelná po 8 – 10 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší 
teplota může schnutí prodloužit. 
 
Nástroje 
Štětec, váleček, stříkací pistole. 
 
Čištení nástrojů 
Ihned po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem. 
 
Provedení nátěru 
Podklad musí být čistý, suchý, beze stop mastnoty či oleje a nosný. Odlupující se staré nátěry předem 
odstraňte. Křídující povrchy důkladně omyjte. Pokud je potřeba, použijte na důkladné odstranění případných 
nečistot anebo špíny z fasády vysokotlaký čistič. Nové omítky musí být minimálně 4 týdny proschlé a vyzrálé /  
zneutralizované. Kritické a vysoce savé podklady ošetřete silikátovou penetrací fasádní Hornbach.  
 
Před použitím dobře promíchejte. Pro základní nátěr se naředí silikátová fasádní barva Hornbach až do 10 % 
silikátovou penetrací fasádní Hornbach.  
Další krycí nátěry se aplikují neředěné anebo zředěné silikátovou penetrací fasádní do max. 5ti %.  
 
Důležitá upozornění 
Nezpracovávejte při teplotě pod +5 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Přepravujte prosím tyto nádoby ve 
svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v 
chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji. 
Upozornění: Zabraňte potřísnění skleněných ploch, dlaždic, mramoru a rostlin! Případné skvrny okamžitě 
odstraňte!  
Přesnost barevného odstínu a zaschnutí beze skvrn nemůžeme vzhledem k chemickým procesům garantovat. 
 
Bezpečnostní pokyny 
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet 
nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.  
 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/c od roku 
2010).  
 
Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte 
po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny 
pokyny a řiďte se jimi. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky barvy v 
suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sběru 
nebezpečného odpadu. 
 
Skladování 
Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití 
dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji. 
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