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aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej 
karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť. 
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Hornbach Hybridná fasádna farba 
 

 
 nesmierne odolná voči poveternostným vplyvom a stálofarebná ochrana fasádny 
 aktívny samočistiaci efekt 
 ochrana pred napadnutím riasami a plesňami 
 najvyššia stálosť farby 
 dlhodobá ochrana až na 15 rokov 
 Hybridná technológia 

 
Vlastnosti 
Matná, vodou riediteľná disperzná farba na báze silikónových živíc pre vysoko kvalitné nátery fasád. 
 

Hybridná technológia: 
Obsahuje exkluzívnu zmes organických a anorganických 

komponentov, ktorá optimálne navzájom spája fyzikálne stužovacie a minerálne priepustné 
vlastnosti. 

 Nesmierne odolná voči vplyvom počasia, 
nárazovému dažďu a svetlostála. 

 Kremenné mikročastice zosilňujú náterový film. 
 Nano-povrch pre trvalo čisté fasády. Znižuje 

usadzovanie nečistôt a škodlivín z ovzdušia. 

 Prijíma a veľmi rýchlo znovu odovzdáva vodnú 
paru.  

 Rovnomerné schnutie - bez tvorenia pruhov 
následkom stekajúcej vody. 

 Udržiava vonkajšie steny 20x suchšie ako bežné 
fasádové farby. 

 
 
 
 
 
 
 Udržiava vonkajšie steny 20x suchšie ako bežné fasádové farby. 
 Zníži energetickú spotrebu vášho domu až o 4 %! 
 Chrani prirodzeným spôsobom pred napadnutím riasami a hubami, úplne bez fungicídnych účinných 

látok, ktoré zaťažujú životné prostredie. 
 Ponúka dlhodobú ochranu až na 15 rokov*. 

 
*V závislosti od architektonických a konštrukčných podmienok, od polohy, zaťaženia počasím, poveternostných vplyvov 
a tiež od povrchovej štruktúry. Zároveň platia nasledujúce predpoklady: Náter sa musí nanášať podľa nižšie uvedeného 
návodu v rovnomernej hrúbke vrstvy na správne vopred ošetrený a penetrovaný podklad. Pri plochách, ktoré sú silne 
zaťažované počasím a vlhkosťou, sa musí rátať s kratšou trvanlivosťou. Keďže stálosť na svetle závisí od odtieňa farby, 
môžeme dlhodobú ochranu poskytnúť len na biely farebný odtieň. 
 
Testované podľa normy EN 13300: 
Kryti   trieda 1 Bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/L 
Kryti  trieda 2 Bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m²/L 
Oteruvzdornosť za vlhka trieda 2 plne umývateľný (odolný proti oteru) 

 
Testované podľa normy EN 1062-1: 
difúzia vodných pár, hodnota sd trieda V1 (najlepšia priepustnosť vodných 

pár) 
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Účel použitia 
V exteriéri. 
Pre všetky obvyklé vonkajšie omietky (aj silikátové omietky), betón, cement, vápnopieskovú tehlu, tehlové 
murivo, na pretieranie intaktných starých náterov na disperznom alebo silikátovom základe v exteriéroch. 
 
Farebný odtieň 
Biela. 
Na tónovanie používajte len farby s plným odtieňom a tónovacie farby, ktoré sú vhodné pre silikátové farby a 
farby zo silikónovej živice. 
 
Stupeň lesku 
Matná 
 
Obsiahnuté látky 
Akrylátová disperzia, kremeň, uhličitan vápenatý, voda, silikónová živica, silikónový olej, prísady, 
konzervačné látky (benzizothiazolinon a metylizothiazolinon). Obsah VOC v tomto produkte je max. 10 g / l. 
Medzná hodnota EÚ činí 40 g / l (kategória A/c od roku 2010).  
 
GIS-kód 
M-DF01 
 
Odolnost voči světlu 
Veľmi dobrá 
 
Odolnost voči poveternostným vplyvom 
Veľmi dobrá 
 
Riediaci prostriedok 
Voda 
 
Výdatnosť 
1 liter postačuje na cca 8 m² pri jednom nátere v závislosti od podkladu. 
Presnú spotrebu zistíte na základe skúšobného náteru. 
 
Doba schnutia 
Pri 20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65 %:  
Možnosť pretrieť po cca 5 - 6 hodinách. 
Vyššia vlhkosť vzduchu može schnutie spomaliť. 
 
Náradie 
Štetcom, širokým štetcom, valčekom na nanášanie farby s krátkymi vláknami, alebo striekacou pištoľou. 
 

Nástreková dýza Ø: Tlak: Nástrekový postup Airless 
 0,021 – 0,027” (0,53 - 0,63 mm) cca. 150 bar 

 
 
Čistenie náradia 
Ihneď po použití ich umyte vodou. 
 
 
 



HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o.  -  Galvaniho ul. - 821 04 Bratislava - SR-IČO 35838949 – www.hornbach.sk   
Výrobca: Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH - An der Altnah 10 - D-55450 Langenlonsheim – www.schulz-farben.de 

 

Technický prospekt 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade 
nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas 
aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej 
karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť. 
 

TM_HO7216_Hybrid_Fassadenfarbe_SK Stav: 10.05.2013 Seite 3 von 3 

 

Podklad 
Podklad musí byť čistý, suchý, bez oleja a mastnôt a schopný niesť náter. Plochy pokryté riasami, plesňou 
alebo zozelenalé plochy vopred ošetrite prostriedkom na odstránenie rias. Bezo zvyšku umyte kriedovo 
prášiace povrchové plochy. Nové omietky treba po dobu min. 4 týždňov nechať preschnúť alebo ich 
fluátovať. Kritické a silno savé podklady penetrujte Fasádnym penetračným náterom Hornbach. 
 
Metóda natierania 
Pred použitím dobre premiešajte. 
Prvý náter sa zriedi vodou do 10 %. Krycí náter nanášajte nezriedený štetcom, valčekom s dlhými vláknami 
na fasády, alebo striekacou pištoľou. 
Pre strany, ktoré sú silne vystavené poveternostným vplyvom, sa odporúčajú 3 nátery. Súvislé plochy 
natierajte bez prestávky. 
 
Dôležité upozornenia 
Upozornenie pre kombinovaný zatepľovací systém: 
V prípade farebných náterov fasád si prosím vyberte farebný odtieň so súčiniteľom odrážavosti svetla ≥ 20. 
Súčiniteľ odrážavosti svetla čiernej farby = 0, bielej farby = 100. Farebný odtieň teda nesmie byť príliš tmavý.
Má to veľký význam počas vysokých teplôt v lete , pretože tak stúpa termické zaťaženie polystyrénových 
dosiek. 
 
Nepoužívajte pri teplotách pod 8°C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! 
Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené pred vplyvom mrazu. Otvorenú nádobu 
pokiaľ možno rýchlo spotrebujte. 
 
Bezpečnostné rady 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.  
P262 Zabrán ̌ te kontaktu s oc ̌ami, pokožkou alebo odevom. 
P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly.  
P271 Používajte iba na vol ̌nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.  
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajc ̌ite.  
P301 PO POZ ̌ITÍ: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P273 Zabraňte uvoľneniu do životneho prostredia. 
 
Odstranění 
Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu sa po vyschnuti môžu 
likvidovať ako komunálny odpad. Tekuté zvyšky materiálu odovzdajte do zberní nebezpečných odpadov. 
 


