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NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV 
 
 
VÝHODY SILIKÁTOVÝCH BAREV 
- vysoká paropropustnost 
- vysoká p�ilnavost (d�sledek chemické vazby k podkladu) 
- nízká nasákavost 
- vysoká životnost 
- p�írodní a nem�nný vzhled 
 
Silikátové nát�rové hmoty COLORSIL jsou vyráb�ny na bázi minerálního pojiva - draselného vodního skla. 
K vytvrzování t�chto hmot dochází p�sobením oxidu uhli�itého ze vzduchu a za vzniku k�emi�itého gelu. 
 
K2SiO3 + CO2 = SiO2gel + K2CO3 
 
POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV 
pouze na �ist� minerální podklady 
- vápenné omítky 
- vápennocementové omítky 
- sana�ní omítky 
 
P�ÍPRAVA PODKLADU 
Silikátové barvy jsou náro�n�jší na p�ípravu podkladu a na dodržování technologického postupu p�i jejich aplikaci 
než barvy akrylátové. Proto je nutné se �ídit následujícími radami a doporu�eními. 
 
STARÉ OMÍTKY 
Staré omítky musí být: 
- soudržné 
- �isté (tzn. bez mastnot, prachu apod.) 
- nesmí být hydrofobizované (vodoodpudivé) 
- suché 
- bez biologického napadení 
- bez obsahu vodorozustých solí 
- zbavené p�edešlých nát�r� na bázi organických a akrylátových pojiv a hydrofobizant�  
 
Jak se pozná, že staré omítky jsou:  
 
nesoudržné - podle sprašování, vydrolování zrn, „edémk�“ na fasád� 
zašpin�né nebo mastné - podle toho že p�i aplikaci penetrátoru (viz. dále) nedochází k jeho vsakování 
vlhké - v�tšinou je vid�t pouhým okem (mapy), lze také provád�t laboratorní m��ení nebo použít p�enosné 
vlhkom�ry na zdivo 
biologicky napadené - omítky obsahují v�tšinou zelené nebo �erné výkv�ty mech� a lišejník� 
zasolené - bu� pouhým okem, výkv�ty jsou patrné ve form� bílých nebo šedých krystalk� (v�tšinou ve form� 
drobných chloupk�), menší stupn� zasolení je možné pozorovat ve form� vlhkých nebo sv�tlejších míst (soli jsou 
hygroskopické), jejich obsah lze ur�it laboratorn�. 
 
Starší nát�ry - rozpoznat druh staršího nát�ru je obtížné, proto v p�ípad�, že p�vod starého nát�ru neznáte, je 
vhodné použít bu� akrylátový systém ECOLOR nebo adhezní m�stek COLORSIL KONTAKT . 
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 Jak postupovat v p�ípad�, že staré omítky nejsou: 
 
soudržné - je nutné rozpadající se omítky odstranit a p�ipravit omítky nové, které musí být pln� vyzrálé. 
�isté - nutné omýt �istícím prost�edkem, poté d�kladn� promýt tlakovou vodou a nechat proschnout. 
suché - nutné odstranit zdroje vlhkosti (vrchní vody - opravit st�echu, svody, oplechování, odvést deš�ovou vodu 
pop�. p�i vzlínající vlhkosti provést injektáž nap�. prost�edkem FORTESIL apod.), nechat omítku vyschnout, 
pop�. nahradit sana�ními omítkami WTA. 
bez biologického napadení - je nutné použít n�který z biocidních prost�edk� na kámen, staré omítky a dle 
pot�eby odstranit a nahradit novými omítkami. 
bez obsahu vodorozpustných solí – je nutné provést sana�ní opat�ení (nap�. sanaci vlhkého zdiva, v n�kterých 
p�ípadech fluátování, použít nové sana�ní omítky apod.). 
zbaveny starých nát�r�, - je nutné nát�ry odstranit (bu� odstra�ova�i nebo mechanicky oškrábáním, 
okartá�ováním, otryskáním apod.), d�kladn� omítky omýt, a nechat vyschnout. Zbytky starých nát�r� a 
odstra�ova�� mohou být na závadu další aplikace nát�rové hmoty). 

NOVÉ OMÍTKY 
Nové omítky musí být: 
- vyzrálé 
- bez obsahu polymerních disperzí 
- bez hydrofobní úpravy (vodoodpudivé) 
Jak se pozná, že nové omítky jsou: 
nevyzrálé - k vyzrávání, tzv. karbonataci, dochází p�sobením oxidu uhli�itého, nikoliv pouhým vyschnutím vody. 
Karbonatace je proces zdlouhavý, m�že trvat n�kolik dn� až týdn�, závisí na odpa�ení zám�sové vody z omítky a 
na vn�jších podmínkách (vlhkosti a teplot� prost�edí). Stupe� vyzrálosti lze zjistit zm��ením pH omítky (nesmí být 
vyšší než 9), provádíme bu� pH papírkem nebo roztokem fenolftaleinu (možno zap�j�it u Vašeho prodejce). 
s velkým obsahem polymerních disperzí – údaje uvedeny na obalu (nebo v technickém listu) omítky. Jedná se 
zejména o „mokré“ štukové omítky, ale m�že jít i o suché maltové sm�si, které obsahují jako pomocné pojivo 
akrylátovou disperzi. Akrylátové pojivo (nap�. Sokrat) se nesmí p�idávat ani do malt p�ipravovaných na stavb�. 
vodoodpudivé - penetrace nebo voda se do omítky nevsakuje a po kuli�kách stéká 
 
Jak postupovat, když je nová omítka: 
nevyzrálá - nutné vy�kat až do vyzrání 
na bázi organických pojiv - v p�ípad�, že omítka obsahuje organická pojiva, je nutné provést aplika�ní zkoušku 
(hrozí zhoršená p�ilnavost a tvorba „flek�“) 
siln� hydrofobní – nát�r bohužel nelze použít 
 
TECHNICKÁ POMOC 
Obchodní a technické odd�lení naší firmy je Vám schopno poskytnout veškeré informace k našim 
výrobk�m, poradit s Vašimi problémy p�i provád�ní rekonstruk�ních prací. 
 
NEJASNOSTI KONZULTUJTE S TECHNIKY FIRMY!!! 

PROVEDENÍ NÁT�RU 
 
UPOZORN�NÍ: P�ed vlastním nát�rem dokonale zakrýt všechna okna, skla, obklady a dlažbu. 
Penetrace i barva zanechává neodstranitelné stopy na všech silikátových površích (sklo a glazury 
obklad� a dlaždic). Nát�r provád�t p�i teplotách od 5 do 30°C. Natíranou plochu chránit p�ed p�ímým 
slune�ním svitem a do zaschnutí p�ed dešt�m. 
 
První nát�r se provádí na omítky po spln�ní p�edchozích podmínek pro podklad. První nát�r se provádí 
penetrátorem uvedeným v technickém list� pro sjednocení savosti podkladu. 
Spot�eba penetrátoru 0,1 - 0,2 l/ m2. (U vysprávek je nutné dosáhnout spot�eby 0,2 l/ m2).  
Pozor na p�ípadné = stékance penetrátoru - budou viditelné i po nát�ru silikátovou barvou. 
V p�ípad�, že se penetrátor nevsakuje nebo základový nát�r nep�iléhá dob�e k podkladu je pravd�podobn� chyba 
v nespln�ní podmínek pro kvalitu podkladu. 
 
Druhý nát�r se provede barvou min. za 24 hodin, max. za 7 dní po penetraci. Jelikož silikátové nát�rové hmoty 
COLORSIL zvyšují b�hem stárnutí svoji viskozitu doporu�ujeme první nát�r na�edit  5 - 10 hm% p�edepsaného 
penetrátoru pro hladký štuk. 
 Barvu nikdy ne�e�te vodou. 
Nát�r se nechá zaschnout. 
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T�etí nát�r se provede barvou po zaschnutí první vrstvy barvy, po cca. 12 - 24 hodin dle pov�trnostních 
podmínek. Barva m�že být na�ed�na max. 5 hm% p�edepsaného penetrátoru pro hladký štuk. 
 
Správn� na�ed�ná barva po namo�ení prstu vytvo�í                P�e�ed�ná barva z prstu „stéká“ (viz. obr. 2 ). 
 kapku, která odkápne až po chvíli (viz. obr. 1).                              

 
 
Správnému na�ed�ní je nutné v�novat zvýšenou pozornostvšechna balení jednoho odstínu �edit ve 
stejném pom�ru. P�i p�ed�ní barvy hrozí vznik „flek�“ na fasád�. 
Silikátové barvy a penetrace ze sortimentu firmy  COLORMIX spol.s r.o.: 
 
FIXASIL® - silikátová penetrace pod barvu COLORSIL 
FIXASIL® M - silikátová penetrace modifikovaná pod barvu COLORSIL M a COLORSIL IN 
COLORSIL® - �istá silikátová fasádní barva 
COLORSIL® M - silikátová fasádní barva modifikovaná 
COLORSIL® IN - silikátová barva pro interiéry 
COLORSIL® GROB - silikátový základní nát�r pod silikátové barvy ur�ený pro p�ekrytí vlasových trhlin do ší�ky 
až 0,6 mm. 
COLORSIL® KONTAKT - adhezní silikátová barva 
 
Odstíny a tónování: 
Barvy COLORSIL, COLORSIL M a COLORSIL IN se vyrábí se jako bázické barvy (A, B, C) ur�ené pro tónování 
na tónovacích strojích. Odstíny lze tónovat na po�kání dle firemního vzorkovníku u výrobce a jeho obchodních 
partner� vybavených tónovacími stroji. Báze „A“ je bílá.  
 
Ceny na 1 m2 za celý systém a doporu�ené zp�soby aplikace: 
 
COLORSIL® - náklady na 1 m2 - cca. 34,- K� 
1 x penetra�ní nát�r SCH 03 FIXASIL 
2 x nát�r SCH 32 COLORSIL 
 
COLORSIL® M - náklady na 1 m2 - cca. 28,- K� 
1 x penetra�ní nát�r SCH 04 FIXASIL M 
2 x nát�r SCH 33 COLORSIL M 
 
COLORSIL® IN - náklady na 1 m2 - cca. 19,- K� 
1 x penetra�ní nát�r SCH 04 FIXASIL M 
2 x nát�r SCH 34 COLORSIL IN 
 
Uvedené ceny jsou ceny za bílý odstín. 
 
P�íplatek za odstín je dle sytosti a odstínu barvy u b�žných 
zemitých odstín� cca 1,50 - 12 K�/m2. 
 
BEZPE�NOST PRÁCE 
Barva má dráždivé ú�inky na pokožku, sliznice a o�i.P�i práci se �i�te bezpe�nostními údaji na etiket�. Barvy i 
penetrátory jsou látky dráždivé ve smyslu chemického zákona.  
Všechny pom�cky je nutné po práci omýt vodou! 


