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Technický list 
Číslo výrobku 6400-6430 

Siliconharzfarbe LA 
 
Pigmentovaná silikonová emulzní barva. 
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Oblasti použití: 

Siliconfarbe LA je na základě údajů o 
výrobku mimořádně vhodný pro 
minerální stavební materiály v 
kombinaci s impregnačním 
prostředkem Imprägniergrund pro 
vodu odpuzující ochranné nátěry s 
vysokou propustností vodní páry. 
Vzhledem k možnému lazurovacímu 
a reverzibilnímu zaměření a 
minerálnímu charakteru je možno 
použít barvu Siliconfarbe LA zejména 
na obtížný podklad - „přírodní kámen“ 
v oblasti památkové péče. 
Kromě toho lze barvu Siliconfarbe LA 
používat pro renovační nátěry na 
silikátové, silikonové a matné 
podklady, na disperzní nátěry v 
otevřeném prostředí, na omítky 
z umělé pryskyřice a na funkční 
systémy tepelné izolace. Nehodí se k 
překrytí plastických, termoplastických 
a elastických nátěrových systémů. 
Tyto systémy je třeba předem a 
úplně odstranit. 
 
Vlastnosti výrobku: 

Siliconfarbe LA, vzhledem ke svému 
mikroporéznímu charakteru a 
minerální podobě, se kromě svého 
použití v oblasti stavebnictví a 
průmyslu stále silněji uplatňuje při 
barevných ochranných nátěrech 
památkově chráněných objektů, má 
mimo jiné tyto vlastnosti: 
 
Vysoká propustnost vodní páry a 
oxidu uhličitého 

 pozitivní vliv na hospodaření 
teplem u budov podle DIN 4108 

 nezpomaluje karbonatizační 
reakci 

 bez ztráty pevnosti při rychlém 
schnutí, zejména u omítek podle 
DIN 18 550, P I a P II 

 
Vysoká odolnost vůči tekoucí vodě 
(prudký déšť a odstřikující voda) 

 bez ztmavnutí vlivem vlhkosti 
 bez promáčení při extrémních 

povětrnostních podmínkách 
 bez bobtnání 

 
Stavební materiály, chráněné barvou 
Siliconfarbe LA, váží na sebe jen 
velmi malá množství vody a mohou 
se jich v suchých obdobích znovu 
snadno zbavovat. Tím zůstává 
stavební materiál v obdobích 
povětrnostních srážek suchý a 
nedochází ke škodám následkem 
vlhkosti. 
 
Nepatrný sklon k znečištění 

 barva není termoplastická 
 má malé pnutí 

 při dešti se projevuje samočisticí 
efekt 

  
Snadné zpracování 

 slabě alkalický systém 
 nevytvářejí se skvrny a usazeniny 
 dobrá přetíratelnost 
 nereaguje se železem a 

manganovými minerály 
  

Neomezená variabilita v barevných 
odstínech 

 široká paleta kolekce barev od 
pastelových až po syté tóny 

 matový vzhled, nezávislý na 
podkladu 

 minerálům podobný charakter 
 možnost lazurních nátěrů 

přírodního kamene 
Vysoká odolnost vůči 
povětrnostním vlivům 

 odolná vůči UV záření 
 rezistentní vůči průmyslovým 

odpadním plynům a 
mikroorganizmům 
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 vysoká přilnavost na všechny 
minerální podklady 

 aplikovatelná na dobře větrané 
nosné nátěry v otevřeném 
prostředí 

 
Neškodící životnímu prostředí 

 ředitelná vodou 
 neleptavá 

 
Podklad: 

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, 
bez volných částeček, zbytků prachu, 
bednění, oleje a tuku. Nátěry a 
povlak, které pevně nepřiléhají, 
pečlivě odstranit. Zvětralé nátěry 
očistit vysokotlakým čištěním. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracování: 

Základní nátěr - penetrace 
a) Nosné, neošetřené minerální 

podklady a zvětralé nátěry 
silikátovou barvou a dále systémy 
izolace podle DIN 4102 „A II“ s 
minerálním konečným nátěrem se 
musí ošetřit impregnačním 
prostředkem Imprägniergrund  
Spotřeba materiálu: 0,2 – 0,4 l/m2 
dle savosti podkladu. 

b) Zvětralé, pískovité, neošetřené 
minerální podklady se ošetří 
přípravkem Grundierung SV nebo 
Funcosil Hydro-Tiefengrund.  
Spotřeba materiálu: 0,3 l/m2 a 
více, dle vlastností podkladu s 
příp. vícenásobnou aplikaci. 

c) Zvětralé, matné disperzní a 
silikonové barvy, dále omítky z 
umělých pryskyřic a systémy 
tepelné izolace podle DIN 4102 
„B 1“ se v případě potřeby mohou 
ošetřit pouze přípravkem 
Grundierung SV nebo Funcosil 
Hydro-Tiefengrund. 

Tmelení: 
Pokud je třeba vyrovnat nerovnosti, 
provede se tmelení přípravkem 
Funcosil Silicon-Spachtel na plochách 
připravovaného základu. 
 

a) Sjednocení struktury  
Je-li nutné vyrovnání struktury 
podkladu, doporučuje se použít 
přípravku Funcosil Silicon-
Streichputz Spotřeba materiálu: 
cca 0,3-0,5 kg/m2. 

Údaje o výrobku: Údaje o výrobku: 

 
Pojivo:   nízkomolekulární silikonová  

emulze 
Pigmenty:     světlostálé oxidové, odolné proti 

alkáliím 
Hustota:     1,45 – 1,53 g/cm3 dle odstínu 
Viskozita:     pro nátěr štětcem i válečkem 
Ředidlo:     voda 
Hodnota pH:    8-9 
 
Údaje o výrobku po aplikaci nátěru: 
Propustnost vodní páry  
podle DIN EN ISO 7783-2:  sd < 0,05m; 
Koeficient nasákavosti podle  
DIN EN ISO 1062-3    w < 0,1 kg/m2 . h0,5 
Stupeň lesku:     matný, minerální charakter 
Struktura povrchu:    hladká 
Přilnavost: 
- na neošetřených podkladech:  > 0,6 N/mm2

- na zvětralých podkladech:  > 0,4 N/mm2

Odolnost vůči povětrnostním vlivům:      velmi dobrá 
 
Odstíny:     bílá nebo podle kolekce barev  

Funcosil a další odstíny na 
objednávku 

 

b) Nátěrová mezivrstva  
U rovnoměrně strukturovaných 
podkladů je třeba provést tzv. 
mezinátěr přípravkem 
Siliconfarbe LA  

c) Krycí nátěr  
Na bílý nebo barevný mezinátěr 
se aplikuje krycí nátěr barvou 
Siliconfarbe LA 

 
Mezi jednotlivými pracovními kroky je 
třeba dodržet dle povětrnostních 
podmínek min. 6 hodin. 
Chránit před přímým slunečním 
světlem dle předpisů. Nezpracovávat 
při teplotách pod +5°C. 
Hodnoty spotřeby jsou variabilní dle 
nasákavosti podkladu a jeho 
struktury. Přesná spotřeba 
se musí stanovit dle zkušební plochy. 
Dodržujte ustanovení VOB, částka C, 
odst. 3.1.3. Větší sousedící plochy 
provádějte 
v jednom kroku aby se zamezilo 
napojením. 
 
Lasurní technika: 

Pro barevné sjednocení resp. 
připodobnění přírodního kamene, 
cihly atd. při restaurování Funcosil 
Restauriermörtel. 
Poměr míchání : 
1 díl Funcosil LA Silikonfarbe krycí s 
2-4 díly FUNCOSIL WS (výrobek č. 
0614) nebo pojiva Funcosil LA farblos 
(výr.č. 6410) dle stupně lazurnosti a 
zadání. Při celoplošném lazurování 
částí budov by měla být fasáda 
opatřena Funcosil Historic Lasur nebo 
Funcosil Historic Schlämmlasur. 
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 Pracovní nářadí a čištění: 

Plochá štětka, stropní kartáč, štětec a 
váleček z jehněčiny. 
Čištění: V čerstvém stavu vodou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balení, spotřeba, skladovatelnost: 

Balení: 
plastová vědra 5 l a 15 l 
 
Spotřeba: 
Mezinátěr :   cca 0,25 l/m2

Konečný nátěr :  cca 0,20 l/m2

 
Skladovatelnost:   
V originálním balení za chladu avšak 
bez mrazu max. 12 měsíců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace: 

Bližší informace o bezpečnosti při 
dopravě, skladování a manipulaci a 
také o likvidaci a ekologii najdete 
v aktuální 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. 09/07 
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