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Odolná fasáda 
  

Konečný hydrofobizující nátěr na všechny typy fasádních omítek. Používá se zpravidla při 
renovačních pracích v systému spolu s přípravkem Čistá fasáda Český stavitel. 

 
 

Charakteristika: 
″ snadno se používá 
″ zachovává původní vzhled 
″ chrání před povětrnostními vlivy a poničením všechny typy fasád 
″ brání pronikání vody, agresivních chemikálií a špíny z ovzduší do podkladu 
″ zamezuje tvorbě lišejníků a mechů 
″ vytváří samočisticí vodu-odpuzující vrstvu, přitom nezhoršuje paropropustnost 
″ udržuje podklad suchý 
″ zamezuje praskání materiálu působením mrazu a rozmrazovacích solí 
″ po sedmi dnech je povrch přetíratelný 
″ vyráběn podle systému řízení jakosti ISO 9001 
 

Příklady použití: 
� účinná ochrana fasád před povětrnostními vlivy 
� také hydrofobizační savých podkladů jako nátěry cihel, tvarovek, obkladů, dlaždic, 

přírodního i umělého kamene, betonu, omítek, prvků zahradní architektury, neglazované 
keramiky, vláknocementových desek, zámkové dlažby, obvodového zdiva, podezdívek 
plotu, soklů, dřeva, okenních rámů  

� do novostaveb i rekonstrukcí 
 

 

Technická data:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podklad: Musí být suchý, soudržný, pevný, čistý, bez prachu, mastnot, volných částic. 

(Konstrukční poruchy, praskliny širší než 0,15 mm a porušené spáry nutno 
opravit. Opravená místa nechte vyzrát. Všechny nové podklady na bázi 
cementu nechte zrát nejméně 28 dnů. Olejové usazeniny a zbytky 
odformovacích prostředků (mohou tvořit skvrny) odstraňte umytím podkladu 
lakovým benzínem.) Vzrůsty hub a plísní odstraňte přípravkem Čistá fasáda 
Český stavitel. Ošetřená místa důkladně opláchněte vodou a nechejte 
alespoň 2 dny schnout. Před aplikací zakryjte sklo, plasty, dekorativní nátěry, 
syntetické tkaniny, materiály ze dřeva a lehkých slitin, které by mohly být 
potřísněny přípravkem Odolná fasáda. 

 
  

Báze: alkylsilantriolát 
Barva: čirá 
Ředění: neředí se 
Aplikační teplota: min. +5 °C / max. +30 °C  
Hustota: 1,016 kg/l 
Teplota vzplanutí: nehořlavý  
Spotřeba: 0,2 – 0,25 l/m2, tj. 4 – 5 m2/l 

podle savosti podkladu 
Doba schnutí: 3 – 5 hodin (20 °C) 
Životnost ochrany: 5–10 let (závisí na klimatických podmínkách) 
Trvanlivost: 24 měsíců od data výroby 
Skladování: +5 °C až +30 °C v původních obalech 
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Odolná fasáda 
 
Pracovní 
postup: 

Nanáší se zpravidla po očištění fasády od porostů řas a mechů přípravkem 
Čistá fasáda Český stavitel a umytí tlakovou vodou (max. 5 MPa).  
U zateplené fasády tlakovou vodu nepoužívejte, očistěte mechanicky 
kartáčem a opláchněte mírným proudem vody – malířský nebo zahradní 
postřikovač. 
Aplikační teplota nad +5°C. Odolnou fasádu nenanášejte za deště či 
očekávání deště, za přímého slunce nebo na omrzlé povrchy. Odolná fasáda 
obvykle nemění vzhled ošetřeného materiálu (doporučujeme odzkoušet na 
malé zkušební ploše). Nanáší se jen v takovém množství, které úplně vsákne 
do podkladu. Při nanesení nadměrného množství mohou vzniknout výkvěty. 
Odolná fasáda se nanáší štětcem, válečkem nebo nízkotlakým stříkáním. 
Nářadí musí být odolné vůči alkáliím (plasty, ocel). Provádí se 1 nános do 
stadia nasycení podkladu. Na svislých plochách pracujte shora dolů (nesmí 
stékat po stěnách - nebezpečí výkvětů), na vodorovných plochách rozetřete 
nevsáklou Odolnou fasádu do suchých míst. Chraňte přilehlé plochy před 
potřísněním. Ze zasažených povrchů odstraňte Odolnou fasádu čistou vodou, 
dokud je ještě vlhká. 

 
Další dekorace: Ošetřené povrchy lze dodatečně přetírat vodou ředitelnými nátěrovými 

hmotami (přibližně po 7 dnech). 

 
Upozornění: Nelze aplikovat za deštivého počasí – do zaschnutí nesmí zmoknout. 

Nelze aplikovat za přímého slunečního záření. 

 
Čištění: Použité nářadí ihned po použití umýt čistou vodou. 
 
 
Bezpečnost: 
 
 
 
Informace   
o nebezpečí: 
 
Bezpečnostní  
pokyny: 

       Nebezpečí    

                      
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
         Výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! 
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. 
         NEVYVOLÁVEJTE zvracení 
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
         STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919293, 224915402 
P405 Skladujte uzamčené 
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Odolná fasáda 
  
Balení:  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.  V případě vaší 

nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 

Katalogové číslo Výrobek Kusů v kartonu Počet kusů na paletě 
2700550 Odolná fasáda 1 kg 12 432 
2700551 Odolná fasáda 5 kg - 96 
2700552 Odolná fasáda 10 kg - 42 
2700553 Odolná fasáda 20 kg - 15 
2700554 Odolná fasáda 50 kg - 6 


