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Natírat        Skladovat     Chránit       �edit vodou 

                    v chladu     p�ed mrazem 

                                                
 

 

Technický list                           leden 2005 
 

Setaliet Fondo  
 

Druh materiálu 
Vodový  bezbarvý základovací koncentrát pro vn�jší i 

vnit�ní použití v silikátovém nát�rovém systému 

Sikkens Setaliet                         

                                                         

 

Použití 
Jako základovací prost�edek v silikátových nát�rových 

systémech fasád a obdobných podklad�. Dále se používá 

jako p�ísada do silikátových barev Sikkens Seteliet uvnit� 

systému. Je dodáván jako koncentrát a �edí se podle 

savosti podkladu vodou v pom�ru 1 : 1 nebo až 1 : 2.  

V p�ípadech aplikace barev Sikkens Setaliet na málo savé 

podklady se barva �edí Fondem Setaliet v pom�ru 1 : 1 a 

tuto sm�s lze dále ješt� �edit do max. 30 % objemových  

vodou. 

Další informace viz technický list Sikkens Setaliet. 

Vlastnosti 
P�ípravek hluboko vniká do porézních podklad�, velmi 

dob�e zpev�uje  podklady a je pln� paropropustný. 

Zabra�uje výkv�tu solí.  

 

Barevný odstín 
Bezbarvý. 

 

Pojivo 
Stabilizovaný silikát 
 

Hustota (specif. hmotnost) 

Asi  1,07  kg/l 

 

Balení 

5 a 15 litr� konev  EWK 

 

�ed�ní 
Vodou,  podle návodu 

 

�ist�ní ná�adí 
Vodou ihned po použití, p�ípadn� s p�ídavkem b�žných 

saponát�. 

 

Skladování 
Minimální skladovatelnost originálního balení je 1 rok. 

Použitá balení dob�e uzavírat. Skladovat v chladu a 

suchu. Chránit p�ed mrazem. 

 

Likvidace 
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. 

Materiál se likviduje podle p�edpis� platných v �R. 

 

Pozn.:  Firma JIPA, spol. s r.o. , výhradní distributor 

stavebních barev Sikkens v �R,  je registrována 

v recykla�ním systému EKO-KOM pod identifika�ním 

�íslem EK- F05020531. 

 

Ozna�ení stupn� nebezpe�nosti 
 

Ozna�ení stupn� nebezpe�í: - 

Chra�te p�ed d�tmi.  

Materiál je siln� alkalický, nutno dodržovat obvyklé 

bezpe�nostní p�edpisy pro práci se silikátovými barvami 

a používat ochranné pom�cky. 

 

Pokyny pro zpracování 
 
Základní pravidla 

Podklad musí být dostate�n� pevný, suchý, �istý a nosný, 

bez výkv�t� solí , bez �as, mech�, hub a plísní. Na po-

vrchu by nem�ly být mou�naté krusty, sintry a jiné 

p�ípadné separa�ní vrstvy.  

 

Obvyklá p�íprava povrchu 
Povrch fasády musí být o�ist�n od prachu, sazí a volných 

�ástic a ne�istot. Poškozená místa otvory a  praskliny se 

opraví p�íslušnými fasádními hmotami (fasádní maltou, 

štukem �i st�rkami) a mechanicky se za�istí. 

Nové fasády v závislosti na teplot� a ro�ním období je 

t�eba nechat vyschnout a uzrát nejmén� 2 až 4 týdny, bez 

použití urychlova�� zrání omítek. 

V p�ípad� pochybnosti je t�eba zjistit stav fasády 

zkouškou (vlhkom�rem, fenolftaleinovým testem). 

 

Zpracování 
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Nanesením  kartá�em �i št�tcem se dociluje nejlepšího 

zpevn�ní podkladu, ve v�tšin� p�ípad� posta�í jen jeden 

nát�r. 

  

Vydatnost 
Asi  8 až 12 m²/litr, velmi závisí na nastavené koncentraci 

a savosti podkladu. P�esná hodnota se stanoví zkouškou. 

 

Mininimální teplota pro zpracování 
Nejmén�  5 °C pro podklad, vzduch a materiál 

 

�asy schnutí  

Obvyklé podmínky, teplota 20 °C a relativní vlhkost 

vzduchu 50 %. 

 
Suchý    :  asi  po 12 hodinách       

P�etíratelný:     po cca  6 až 8 hodinách 

       

 

Pokyny 
Ve zvláštních �i mimo�ádných p�ípadech si vyžádejte 

neprodlen� technické poradenství u zástupc� firmy 

Sikkens v �eské republice. Za nesprávné nevhodné �i 

neodborné použití výrobku nebo jeho zneužití výrobce 

ani dodavatel neru�í. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


