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Technický list 
Číslo výrobku 0630-0634 

Silikatfarbe D 
 
Jednosložková silikátová barva. 
 
 
 

 
 
 
Oblasti použití: Údaje o výrobku:
Jako krycí hustý nátěr na všechny 
neošetřené, na vzduchu vysušené 
druhy omítek, jako je 
vápenocementová a cementová 
omítka, betonové zdivo a zdivo ze 
silikátových tvárnic, beton a 
vláknocement. 

Údaje o výrobku ve stavu při dodání: 
Pojiva:      draselné silikáty s organickými  

stabilizátory dle DIN 18363, 
VOB díl C 

Pigmenty:     světlostálé oxidické pigmenty  
odolné vůči alkáliím 

Hustota:     1,40 g/cm3

Viskozita:    tixotropní 
Ředidlo:     Silikat Grundierung D 
Hodnota pH:     12 – 13 
Barevné odstíny:   bílá (č.výr. 0630) a světlé stupně 

4, 5 a 6 dle barevné stupnice  
další odstíny na požádání 
(č.výr.0634) 

 
Údaje o aplikovaném výrobku: 
Propustnost vodní páry  
dle DIN 52615:    sd ≤ 0,04 m 
Koeficient nasákavosti vody  
dle DIN 52617:    w ≤ 0,20 kg/m2*h0,5

Propustnost pro vodní páru v hm. %: > 95 
Stupeň lesku:     matný 
Povrchová struktura:    kvarcitická (křemen) 
Přilnavost k minerálním  
neošetřeným podkladům:  velmi dobrá 
Odolnost vůči povětrnostním vlivům: velmi dobrá 
Odolnost vůči UV záření:   velmi dobrá 
Bobtnání: žádné

 
Remmers Silicatfarbe D je vhodný 
jako renovační nátěr starých vrstev 
silikátových, vápenných a 
cementových barev. 
Přípravkem nenatírejte přírodní 
kámen obsahující železo a mangan, 
protože by mohlo dojít k tvorbě 
výkvětů ( skvrny od rzi ). 
 
Vlastnosti výrobku: 

Jednosložková silikátová barva k 
přímému použití s vysokou 
propustností vodní páry a CO2. 
 

 nebrzdí karbonizaci 
 vysoká těsnost vůči tekuté vodě  

( liják a odstřikující voda ) 
 nebobtná 
 optimální přilnavost k 

minerálnímu podkladu na 
základě reakce se vzdušnou 
kyselinou uhličitou na amorfní, 
sklovitou silikátovou kostru. 

 schne bez tvorby skvrn 
 jako renovační nátěr na starých 

minerálních barvách 
 
 
 
 
 
 

Podklad: 

Podklad musí být nosný a zbaven 
nečistot, porostu (řasy, mechy), trhlin 
a separačních látek. 
 
Penetrace: 
Provádí se nanášením Funcosil 
Silkatgrundierung D zdola nahoru, 
aby se snížila nasákavost podkladu a 
dosáhlo se určité vodoodpudivosti. 

Mezinátěr: 
Silikátovou barvu Silikatfarbe D 
aplikovat rovnoměrně na suchou 
vrstvu penetračního nátěru. (Může být 
naředěn 5% Silikatgrundierung D) 
 
Krycí nátěr: 
Silikátovou barvu Silikatfarbe D 
aplikovat na suchou vrstvu 
mezinátěru.  (Také může být naředěn 
5% Silikatgrundierung D) 
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Mezi každým nátěrem dodržujte 
minimální technologickou pauzu 
(schnutí a průběh reakcí) 12 hodin. V 
každém případě pracujte v souladu s 
pravidly nátěrové techniky, VOB  
(Řád pro zadávání stavebních prací), 
díl C, DIN 18363. 
 
Tmelící hmota: 
Pro tmelící práce silikátovou barvu 
Silikatfarbe D plňte křemičitým 
pískem (např. křemičitý písek H 33, 
Frakce 0,1 - 0,4 mm) až na 
konzistenci umožňující tmelení. 
Směšovací poměr silikátové barvy a 
křemičitého písku je cca 1:2. 
 
Upozornění: 

K dodatečnému dotvoření barevných 
odstínů lze použít běžných 
silikátových až 2% základních a 
tónovacích barev. Nepracujte za 
přímého slunečního svitu, za deště a 
při teplotách objektu nižších než + 
5°C a vyšších než 25°C. Tmavé a 
intenzivní barvy mohou při schnutí 
přechodně vytvářet skvrny. Po nějaké 
době, v závislosti na povětrnostních 
vlivech (na podzim a v zimě rychleji), 
se odstín vyrovná. Čím je vrstva 
barvy tlustší, tím světlejší bude odstín 
po zaschnutí. Na fasády používejte 
pouze světlé odstíny. Nekombinujte s 
jinými výrobky. Až do dostatečného 
vytvrzení (1 den) chraňte před 
vyplavováním deštěm. Silikátová 
barva  Silikatfarbe D je alkalicky 
leptavá. Chraňte oči a zakryjte plochy 
v bezprostřední blízkosti. 
 
Nevhodné podklady: 
Přírodní kámen s příměsí železa a 
manganu, pórobeton, vápenná 
omítka, sádra, sádrová omítka, 
sádrokartonové desky, dřevo a 
dřevěné materiály, železné a ocelové 
díly, disperzní, polymerní, olejové a 

barevné lakové nátěry, vlhké 
podklady. 
Nátěr není vhodný pro vodorovné 
plochy. 
 
Pracovní nářadí a čištění: 

Plochý štětec, malířská štětka, štětce 
a plyšové válečky. Štětce a nástroje 
se dají čistit v čerstvém stavu vodou. 
 
Balení, spotřeba, skladovatelnost: 

Balení: 
plastové nádoby 15 l 
 
Spotřeba: 
Penetrace: 
0,2 – 0,3 l/m2 Silikat Grundierung D  
v závislosti na nasákavosti podkladu 
 
Mezinátěr: 
0,2 l/m2 Silikatfarbe D/ silikátové 
tvárnice hladké 
0,3 l/m2 Silikatfarbe D/ silikátové 
tvárnice drsné 
Krycí nátěr: 
0,2 l/m2 Silikatfarbe D / silikátové 
tvárnice hladké 
0,3 l/m2 Silikatfarbe D / silikátové 
tvárnice drsné 

 
Skladovatelnost:   
V uzavřených originálních nádobách, 
při skladování v chladu, 
suchu, avšak nad bodem mrazu min. 
6 měsíců. 
 
 
Bezpečnost, Ekologie, Likvidace: 

Bližší informace o bezpečnosti při 
dopravě, skladování a manipulaci a 
také o likvidaci a ekologii najdete 
v aktuální bezpečnostním listě. 
 
Kód produktu: M-SK01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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.PŠ07/08 
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