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Technický list 

Funcosil® Historic Lasur   
Fasádní lazurovací barva 
 
Číslo výrobku: 6475 + 6476 
Lazurovací /  polokryvá nátěrová hmota s plnivy na bázi přírodních látek.  
Pro vytváření lazurních barevných nátěrů při zachování optiky přírodního 
podkladu. 
 
Vlastnosti výrobku: 
Funcosil Historic Lasur byl primárně vyvinut pro památkově chráněné objekty, především 
v oblasti přírodního kamene. Nátěrem lze vytvářet lazurní nátěry rázu vápenného nátěru, 
s vysokou prodyšností a bez nutnosti provádět dodatečnou hydrofobizaci.  
Vhodný pro kámen, štuky, vápenné, cementové i sanační omítkové vrstvy.  
Produkt se vyznačuje malou kryvostí, což má za následek dvě výhody: 
 

• Jelikož je barevný systém na povrchu, je dosaženo hydrofobního účinku                
pouze na povrchu a nikoliv v hloubce ošetřeného podkladu. 
Tím umožňuje Funcosil Historic Lasur vytvoření vodoodpudivosti také na takových 
minerálních podkladech, při kterých je ošetření hloubkové hydrofobní impregnace 
spojeno s negativními průvodními jevy (např. Schleritský „rákosový“ pískovec: 
zvýšení míry bobtnání, příp. zasolených podkladů, na kterých je použití hydrofobní 
impregnace nemožné). 

• Zároveň je pomocí Funcosil Historic Lasur nanesen minerální povlak, který kryje 
jen tak málo, že podklad po nanesení stále prosvítá. Tím je zabráněno úplnému 
přetření - „plechový vzhled“ -strukturovaných, příp. nepravidelně zbarvených 
podkladů. 

 

Funcosil Historic Lasur má dále následující důležité vlastnosti: 
• vysokou propustnost pro vodní páry a oxid uhličitý 
• žádné omezení reakce karbonatace 
• žádné ztráty pevnosti způsobené příliš rychlým vyschnutím, obzvláště u omítek 

podle normy DIN 18550, P I a P II. 
• vysoká nepropustnost pro tekoucí vodu (silný déšť a odstřikující voda) 
• žádné promáčení při extrémním počasí 
• malý sklon ke znečištění 
• s minimálním pnutím 
• snadná zpracovatelnost 
• nátěrový systém s minimálním množstvím alkálií 
• nevytváří žádné skvrny a náběhy 
• neomezená proměnlivost barevných tónů v oblasti historických barev 
• matný vzhled i v závislosti na podkladu 
• charakter podobný minerálním látkám 
• vysoká odolnost proti vlivům počasí 
• možnost aplikace na zvětralé, nosné staré nátěry 
• šetrné k životnímu prostředí 
• neleptavý přípravek 
• žádné projevy bobtnání  

 

Stavební látky přípravkem Funcosil Historic Lasur nasáknou při lijácích pouze velmi malé 
množství vody, které mohou opět snadno uvolnit v obdobích sucha. Tím zůstává stavební 
materiál v rozsáhlé míře suchý a nedochází k poškození způsobenému vlhkostí. 
 
 
Údaje o výrobku ve stavu při dodání: 
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Pojivo:  organokřemičité zušlechtěné kopolymery 
Pigmenty: anorganické na světle stálé, oxidické pigmenty odolné proti alkáliím,  

bez titanové běloby (TiO2) 
Plnidlo: anorganické, čistě minerální plniva  
Hustota: 1,3 – 1,4 g/cm3, podle barevného tónu 
Viskozita: umožňuje nanášení válečkem a natírání 
Hodnota pH: 8 – 9 
 

Údaje o výrobku nátěru po aplikaci:  
Propustnost pro vodní páru podle DIN 52615: sd < 0,1 m 
Koeficient nasákavosti podle DIN 52617:  w < 0,1 kg/m2 · h0,5 
Stupeň lesku:      matný, minerální charakter 
Odolnost proti vlivům povětrnosti:   velmi dobrá 
Sklon k znečištění:     malý 
Barevné tóny:  č. výr.: 6476 historické 

barevné odstíny a bezbarvý  
       (v závislosti na podkladu!) 
 
Oblasti použití: 
Funcosil Historic Lasur se hodí na základě svých charakteristik jako vodoodpudivý nátěr 
s vysokou propustností vodních par pro lazurovací nátěry na minerálních stavebních 
látkách, např. na přírodních kamenech a omítkách. 
Není vhodný pro přepracování plastických, termoplastických a elastických nátěrových 
systémů. Tyto nátěry je nutno předtím zcela odstranit přípravkem Alkutex Abbeizer 
(odstraňovač starých nátěrů). 
 
Příprava podkladu: 
Podklad musí být nosný, suchý, čistý, bez volných částí, bez porostu, zbaven prachu, 
odbedňovacích prostředků, olejů a zbytků mastnot. Pečlivě odstraňte nátěry a povlaky, 
které nedrží. Zvětralé nátěry odstraňte vysokotlakým čisticím zařízením.  
Podle situace objektu a požadovaného úkolu mohou být použity následující výrobky / 
systémy výrobků. Spotřeba se řídí podle daných vlastností podkladu a způsobu aplikace: 

• impregnace Funcosil Antihygro – redukce hygrického botnání jílových minerálů                      
v pojivech 

• zpevňovače řady Funcosil Steinfestiger (např. Funcosil Steinfestiger 300)                   
pro přírodní kámen 

• zpevňovaše systému Funcosil KSE-Modul-System (např. Funcosil KSE 300 E) pro 
omítky a hrubě porézní kámen, např. arkózy 

• penetrační nátěry (např. Funcosil Grundierung SV: zpevňující a hydrofobní; 
Funcosil Tiefengrund: zpevňující) 

• nátěrový štuk Funcosil Historic Schlämmlasur (výr. č.: 6470)  
• v případě potřeby je možno vyrovnat nerovné plochy, příp. uzavřít trhliny 

nátěrovým stíracím tmelem Funcosil Silicon Spachtel (výr. č.: 0565) - porovnat TL. 
 
Zpracování: 

a) Přizpůsobení struktury: 
Je-li nutné přizpůsobení struktury podkladu, je nutné provést nátěr přípravkem                  
Funcosil Historic Schlämmlasur (výr.č.: 6470; rovněž nastavený jako pololazurní),               
příp. Funcosil Silicon Streichputz (výr.č.: 0560; krycí). Spotřeba materiálu: cca. 0,6 kg/m². 
 

b) Mezinátěr a vrchní nátěr: 
Zpravidla je nutno nanést Funcosil Historic Lasur celkem dvakrát. 
Mezi jednotlivými pracovními operacemi je nutno dodržovat dobu pro sušení                   
podle vnějších podmínek v délce min. 6 hodin. Chraňte proti přímému slunečnímu záření 
a dešti podle řemeslných pravidel. Nesmí být zpracováván při teplotách pod + 5°C. 
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Hodnoty spotřeby se řídí na jedné straně podle požadovaného úkolu, který je nutno řešit a 
na druhé straně podle nasákavosti a struktury podkladu. Přesná spotřeba musí být 
zjištěna provedením zkušební plochy. 
Při provádění nátěrů dodržujte předpisy VOB, díl C, odst. 3.1.3. Větší, související plochy 
natřete mokré jedním tahem, aby se zabránilo vzniku barevných náběhů. 
 

Speciální technika lazurování: 
Pro určité úkoly (např. pro barevné přizpůsobení tmelených míst provedených 
restaurátorskou maltou Funcosil Restauriermörtel) může být kryvost přípravku                  
Funcosil Historic Lasur příliš vysoká. Pro speciální techniku lazurování, která je 
v takových případech nutná, může být zvýšena transparentnost přípravku                      
Funcosil Historic Lasur následujícím způsobem: 

• zředěním nátěrové hmoty 10%  
• vody zředěním nátěrové hmoty 10% Funcosilu WS 
• zředěním nátěrové hmoty 10% Funcosilu LA farblos 

 

V případě potřeby je možné Funcosil Historic Lasur zředit 10% vody                                     
a 10% Funcosilu LA farblos, čímž se dosáhne ještě průhlednějšího filmu.  
Těmito modifikujícími postupy se neznatelně změní fyzikální vlastnosti nátěrové vrstvy. 
Nanáší se a egalizuje štětcem, malířskou štětkou nebo natíracím strojem na plochy                
na suchý, čistý podklad podle stupně lazurování. Není nutný základní nátěr. 
 
Pracovní nástroje a jejich čištění: 
Štětce, malířská štětka, plochý štětec, plyšové válečky. 
Všechny pracovní nástroje vyčistěte v čerstvém stavu vodou. 
 
Balení, spotřeba, skladovatelnost: 

Balení:  plastové nádoby  5 l a 15 l. 
 

Spotřeba:  podkladní nátěr: cca. 0,15 l/m2  
vrchní nátěr:  cca. 0,10 l/m². 

 

Skladovatelnost:   v uzavřených originálních nádobách, při skladování v chladu               
nad bodem mrazu, minimálně 12 měsíců.  

 
Bezpečnost, ekologie, likvidace: 
Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci             
a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě. 
 
 
Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku  
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá 
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv. 
 
Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení 
kmenového závodu. 
 
V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. 
 
Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.   PŠ 03/05 
          

 


