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Silikonová základní 
barva  917 
 
 

Speciální základová barva v silikonovém systému, 
podporující adhezi, pigmentovaná, pro vnějšek  

 

 
Okruhy použití: 
Pro adhezní, povětrnostně odolné, difúzní základní nátěry v silikonovém systému se silikonovou fasádní barvou 
918 na méně savých podkladech, např.stabilní matné disperzní nátěry. Na površích s dlouhodobým působením 
vlhkosti  (v závislosti na místě a konstrukci a stejně tak na vysokých zateplených fasádách) existuje riziko napadení 
řasami a houbami. Pro tyto plochy doporučujeme použít Silikonovou základní barvu 917 v „Protect kvalitě“. (Dbát na 
další údaje v odstavci „Upozornění“).  

 
Charakter: 
- vodou ředitelná 
- pro vnější použití 
- odolná proti povětrnostním vlivům 
- mikroporézní 
- odpuzuje vodu - hydrofobní 
- zvláště difuzní pro vodní páry 
- snadné zpracování 
- lze opatřit „Protect kvalitou“ (ochrana proti napadení řasami a houbami) 
 

Popis materiálu: 
 
Standardní barevný odstín: 0095 bílý. V barevném systému Brillux je možno namíchat množství dalších světlých    
                                                barevných odstínů. Další odstíny na vyžádání.  
Stupeň lesku:  matný  
Báze výrobku: emulze silikonové pryskyřice v kombinaci s disperzí akrylátového kopolymeru.  
Hustota:           cca. 1,45 g/cm

3
   

Balení:             0095 bílá: 15 l 
                         barevný systém: 15 l 
 

Zpracování: 
 
Ředění:                     v případě potřeby nepatrně vodou 
Tónování:                 do max.10% barevnou silikonovou fasádní barvou 918 nebo do max.0,2% Mixol Universal   
                                   tónovací koncentrát 1128 (pouze typ LW – oxid) 
Snášenlivost:           mísitelné pouze se stejnými a v tomto technologickém listu uvedenými druhy materiálů 
Nanášení:                 štětcem nebo válečkem 
Spotřeba:                  cca. 150 – 200 ml/m

2
 na 1 nátěr hladké plochy. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném   

                                   objektu. 

Teplota zpracování: nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a objektu  

Čištění nářadí:          po použití okamžitě vodou 
 

Schnutí (při 20°C, 65% rel. vlh.): 
Přepracovatelné po cca 12 hodinách. Při nižší teplotě a nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. 
 

Skladování: 
Skladovat v chladu a chránit před mrazem, otevřená balení důkladně uzavřít. 
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Deklarace: 
 
Upozornění:               obsahuje konzervační látky   
Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS 
Kód výrobku:             BSW20 
                                    Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. 
 
 

Provádění nátěru: 
 
Příprava podkladu:  
Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující 
součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. 
Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně a dle předpisů odstranit. Houbami a řasami napadené plochy důkladně 
očistit a ošetřit Univerzálním fungicidem 542*.(*Biocidy bezpečně používat. Před použitím si přečíst označení                     
a informace o výrobku). Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle požadavku základovat a nebo použít 
mezinátěr. Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3. 
 
Základování: 
Vnější slabě nasákavé vrstvy např.organické omítky a vrstvy, disperzní barvy Silikonovou základovou barvou 917. 
 
Další systémové vrstvy: 
Podle potřeby Silikonový plnič 910 a Silikonová fasádní barva 918. 
 

Doporučení: 
 
Kvalita označená „Protect“  
je z výroby vybavena konzervačním filmem proti napadení řasami a plísní a měla by být proto používána pouze 
venku. Použité konzervační prostředky minimalizují, případně  oddalují riziko napadení řasami a plísněmi. 
Konzervačním filmem vybavené fasádní barvy musí být naneseny v dostatečné síle vrstvy, doporučujeme provést 
minimálně dva nátěry. Dle stavu techniky nemůže být zaručena trvalá ochrana před napadením řasami a plísněmi  
 
Další informace: Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků. 
 

Poznámka: 
Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. 
Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, 
odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy.  
Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet.  
V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. 
Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 
Aktuální verze je uvedena na internetu, webu výrobce : www.brillux.de. Verze I. 
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