
 

 

 

 

FASENA SILIKAT 

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 FASENA SILIKAT je disperzná silikátová fasádna farba vyrobená na báze 
kvalitného akrylového väziva, svetlostálych pigmentov, vodného skla a vodu 
odpudzujúcich prísad. Silikátové farby chemicky reagujú s podkladom a vytvárajú 
vodoodpudivý náter v vysokou priepustnosťou vodných pár, čo umožňuje 
podkladu ´´dýchať´´. Jednoducho sa aplikuje, výborne prekrýva podklad a je 
odolná voči atmosfére a UV žiareniu. 

Popis FASENA SILIKAT silikátová farba sa vyrába v bielom odtieni a použitím Topmix 
tónovacieho systému je možné pripraviť odtiene podľa vzorkovnice Topmix. 

Riedenie Čistá voda 

Vzhľad hladký, matný  

Obsah sušiny 55% 

Viskozita 11000-13000 mPa.s podľa HRN EN ISO 2555:2008 

Výdatnosť 4-6 m2 / L pri jednom nátere na hladký povrch, v závislosti od drsnosti 
a nasiakavosti podkladu 

Hustota 1,4-1,5 kg/L, v závislosti od odtieňa 

Obsah VOC VOC kat. a limitné hodnoty: A(c), 40g / L (2010); produkt obsahuje: max. 10 g / L 

Použitie FASENA SILIKAT fasádna farba je určená pre ochranu a dekoráciu nových 
minerálnych omietok a obnovu starých silikátových náterov. Nie je vhodná pre 
nátery sádrových a akrylových podkladov a obnovu starých vápenných 
a disperzných náterov. 

Povrch musí byť pred aplikáciou pevný, čistý a suchý, zbavený slabo držiacich 
častíc, vo vode rozpustných škvŕn, solí a mastnoty (čas schnutia klasických 
omietok, pri normálnych podmienkach (20oC, 65% relatívna vlhkosť) je 7-10 dní na 
každý cm hrúbky). Na dobre pripravený podklad je nutné naniesť SIMPRA 
SILIKAT primer impregnáciu v jednej vrstve. Na suchý podklad sa nanáša 
FASENA SILIKAT silikátová farba zriedená do 5% vodou, v dvoch vrstvách 
štetcom alebo valčekom. Pred aplikáciou je potrebné farbu dobre premiešať 
miešadlom. Prvá vrstva farby sa nanáša 3 dni po nanesení impregnácie a ďalšia 
po úplnom zaschnutí prvej. Nesmie sa aplikovať systémom ´´mokré na mokré´´. 
Aplikácia farby je možná iba v správnych podmienkach: teplota +8 – 30oC, bez 
dažďa, hmly, silného vetra a priameho slnka. Náradie ihneď po použití umyť 
vodou. Pred aplikáciou je potrebné drevené, sklené a kovové povrchy ochrániť. 
V prípade znečistenia povrch ihneď umyť vodou. 
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Skladovanie Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, 
pri teplote 5 – 25oC 

Doba použitia Min. 1 rok od dátumu výroby 

Poznámka Nesmie zamrznúť! 

 


