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HORNBACH Silikátová fasádna farba 
 
 vysoko priedušná 
 bez pridaných biocidov 
 vysoko odolná voči poveternostným vplyvom 
 
Vlastnosti 
Matná minerálna farba pre odolné nátery vonkajších plôch, vyznačujúca sa výbornou čistiteľnosťou a krycími 
schopnosťami. Silikátová fasádna farba sa prostredníctvom chemického procesu prekremenenia takmer 
nerozlučne spojí s podkladom. Tak vznikne maximálne trvanlivá, vodoodolná a teplotne stabilná povrchová 
vrstva. Svojou zvýšenou hodnotou pH brzdí rast a šírenie plesní, húb a rias.  
Pred použitím je možné tónovať do požadovaného odtieňa v centre miešania farieb Hornbach.  
 
• bez rozpúšťadiel 
 
Účel použitia 
V exteriéri. 
Vhodná na nátery nových i starých minerálnych omietok (skupín P I - III), ako sú vápenné omietky, 
vápennocementová omietka, cementové omietky a betón, vláknový cement, tehly a klinker, ako aj na obnovu 
starých a nepoškodených silikátových a minerálnych náterov. Je vhodná aj na nátery konštrukčných vrstiev 
kontaktných zatepľovacích systémov (so šľachtenými minerálnymi omietkami). 
 
Farebný odtieň 
Biela.  
Tónovanie je možné v centre miešania farieb Hornbach. 
 
Stupeň lesku 
Matná  
 
Obsiahnuté látky 
Akrylátová disperzia, silikát s organickými stabilizátormi, titánová beloba, mastenec, krieda, pomocné látky, 
voda. 
 
GIS-kód 
- 
 
Odolnost voči světlu 
Veľmi dobrá 
 
Odolnost voči poveternostným vplyvom 
Veľmi dobrá 
 
Riediaci prostriedok 
Silikátová penetrácia fasádna Hornbach 
 
Výdatnosť 
1 liter (cca 1,5 kg) stačí na cca 6 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou 
skúšobnej aplikácie na príslušnom objekte. 
 
 
 
 
Doba schnutia 
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Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľná po 8 – 10 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia 
teplota môžu schnutie spomaliť. 
 
Náradie 
Štetec, valček, striekacia pištoľ.  
 
Čistenie náradia 
Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom. 
 
Metóda natierania 
Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp mastnoty či oleja a nosný. Odlupujúce sa staré nátery predtým 
odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Ak je to potrebné, použijte na dôkladné odstránenie 
prípadných nečistôt alebo špiny z fasády vysokotlaký čistiť. Nové omietky musia byť minimálne 4 týždne 
preschnuté a vyzreté/ zneutralizované. Kritické a vysoko savé podklady ošetrite silikátovou penetráciou 
fasádnou Hornbach. 
 
Pred použitím dobre premiešajte. Pre základný náter sa nariedi silikátová fasádna farba až do 10 % 
silikátovou penetráciou fasádnou Hornbach.  
Ďalšie krycie nátery sa aplikujú nezriedené alebo zriedené silikátovou penetráciou fasádnou do max.  
5-tich %. 
 
Dôležité upozornenia 
Neaplikujte pri teplote pod +5 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujťe prosím tieto nádoby v 
zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v 
chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.  
Upozornenie: Zabráňte postriekaniu sklenených plôch, kachličiek, mramoru a rastlín! Prípadné škvrny 
okamžite odstráňte!  
Presnosť farebného odtieňa a zasychanie bez škvŕn nemôžeme vzhľadom k chemickým procesom zaručiť.  
 
Bezpečnostné pokyny 
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa 
môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.  
 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/c od 
roku 2010).  
 
Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel.  +421 2 48708111. P101 Ak je potrebná lekárska 
pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pozorne si 
prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené 
nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave 
odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu. 
 
Skladovanie 
Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití 
dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr. 
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