
 

 

 

ELASTAVIT 
hydroizolačná fasádna farba 

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 
 

Typ výrobku ELASTAVIT je hydroizolačná, elastická fasádna farba na báze vodnej akrylátovej 
disperzie a prísad. 

Popis Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix tónovacieho systému je možné 
pripraviť širokú škálu odtieňov podľa rôznych vzorkovníc. 

Riedenie Nie je potrebné 

Schnutie Na dotyk: 15 min  

Úplne vytvrdnutý: 30 min 

Obsah pevných látok 58 – 60% 

Vzhľad Hladký, matný 

Viskozita 7000-11000 mPa.s podľa HRN EN ISO 2555:2008, pri 20oC 

Výdatnosť 0,35-0,40 L/m2 

Hustota 1,5-1,65 kg/l 

Obsah VOC VOC kategória a hran.hodnota: A(c), 40g/l (2010), výrobok obsahuje max: 30 g/l 

Použitie ELASTAVIT je hydroizolačná elastická fasádna farba, ktorá je určená na 
sanovanie nových aj starých vonkajších povrchov s mikrotrhlinami ako aj pre 
zabránenie ich vzniku. Je vhodná do agresívneho prostredia (vysoké teplotné 
zmeny, priemyselná atmosféra, silné zrážky, posypová soľ a pod.). Farbu je 
možné použiť na staré minerálne, akrylové, silikátové a silikónové tenkovrstvé 
omietky (klasické omietky aj ETICS systémy). Taktiež je vhodná pre 
karbonizované hrubé a jemné vápenné, vápenno-cementové a cementové 
omietky. Farba je vysoko elastická a vodoodpudivá. Aplikuje sa v hrúbke 0,5-1mm, 
čo umožňuje premostenie trhlín do 0,3mm a vďaka elasticite umožňuje sanáciu 
aktívnych aj pasívnych mikrotrhlín. Farba zabezpečuje dvojaký spôsob 
zosieťovania. Okrem klasického farba zosieťuje pôsobením UV žiarenia, čo 
zabezpečuje nízku náchylnosť voči znečisteniu. Vďaka netradičnému UV 
zosieťovaniu je farba vhodné výlučne pre použitie v exteriéri. Okrem toho si farba 
zachováva vysokú paropriepustnosť. 

Podklad musí byť rovný, čistý, pevný a suchý. Musia byť odstránené voľné častice 
a mastnota. Následne je potrebné povrch impregnovať VITAGRUND hĺbkovou 
impregnáciou, rozriedenou v pomere 1:1 s vodou. ELASTAVIT sa nanáša 
neriedený alebo riedený max. 2-3% vody, čo zjednoduší aplikáciu. Farbu je pred 
aplikáciou potrebné dobré premiešať. Nanášanie sa prevádza valčekom alebo 
štetcom. Pri normálnej teplote a vlhkosti (+20oC a 60% relatívna vlhkosť) 
nasleduje druhá vrstva po 24 hodinách. 
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Medzináterový interval 24 hod ( teplota +20oC, rel.vlhkosť 65%) 

Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC 

Doba použitia Min. 18 mes. od dátumu výroby 

Upozornenie ELASTAVIT fasádna farba nie je horľavá. Nesmie zamrznúť! 

 


