Technický list
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JOB - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Silikonová paropropustná bílá jemná matná rychleschnoucí fasádní barva se zvýšenou ochranou
proti povětrnosti, s výbornou kryvostí a roztíratelností, plně omyvatelná vodou, odolná proti plísním,
doporučená i pro stříkací techniku Airless.
Složení : směs bílých plniv a pigmentů s pojivem na bázi silikonové pryskyřice a vodné disperze
makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv a ochranných prostředků proti plísním.
Použití : k nátěrům vápenocementových, disperzních a minerálních omítek, betonových panelů
nebo panelů z lehčených hmot,břizolitových omítek,dřevotřískových a cementotřískových desek.
Podkladové omítky musí být vyzrálé min. 4-6 týdnů.
Nanášení : nejlépe stříkáním ( lze i stříkací technikou Airless ), výborně válečkem, dobře nátěrem
štětkou. Silikonová fasádní barva JOB se ředí čistou vodou.
mísící poměr : na 1 kg barvy se přidá 0,05 - 0,1 kg čisté vody ( dle savosti podkladu a volby
aplikačního nanášení ).
Fasádní barvu lze tónovat světlostálými tónovacími prostředky ( tónovací barvy nebo pasty ).
Aplikace :
práce s barvou se provádí při teplotách vyšších než + 5 0 C. Podklad musí být zbaven
starých nepřilnavých nátěrů, prachu, mastných skvrn a jiných nečistot. Drobné místní nerovnosti nebo
praskliny se vyspraví nejlépe disperzní stěrkovou hmotou (např. CR 100).Před vlastní aplikací
silikonové fasádní barvy JOB provedeme penetraci podkladu penetračním roztokem (PD 28 nebo
Sokrat 2802 A s vodou v poměru 1:5-10) a to nejlépe válečkem. První nátěr se provádí silikonovou
fasádní barvou zředěnou vodou 1 : 0,1. Další nátěr se nanáší po úplném zaschnutí prvního nátěru
barvou zředěnou 1 kg : 0,05 kg vody - stříkáním, válečkem nebo štětkou.
Doba zasychání :

4 - 6 hod. dle teploty a vlhkosti podkladu a okolního prostředí.

Vydatnost : 3 - 5 m2 z 1 kg fasádní barvy ( podle druhu podkladu ).
Balení : PET vědra : á 2,5 kg; á 5 kg; á 15 kg ; á 25 kg
Technické parametry :
nátěr je otěruvzdorný dle ČSN 73 2582
propustnost pro vodní páry dle ČSN 73 2580
vodotěsnost dle ČSN 73 2578
velmi dobrá odolnost proti žloutnutí
Skladování : v původních obalech při teplotách +5 0 C až +30 0 C je skladovatelnost v krytých
skladech 6 měsíců bez změny vlastností. Silikonovou fasádní barvu JOB je nutno chránit před
zmrznutím. Obaly nesmí být vystaveny slunečnímu záření a teplotám nad + 40 0 C.
Ekologie : zbytky, úkapy a nálepy lze po zaschnutí ukládat na skládce stavebního odpadu. Prázdné
obaly čistě vymyté se vrací zpět k recyklaci nebo se likvidují spálením v odpovídající spalovně.

Silikonová fasádní barva je certifikována VÚPS Praha,certifikát č.: C5-05-0174

