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J e d n o d u š e  l e p š í. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiál: 
Popis produktu: 
setta mix Hausfarbe je po natónování hedvábně matná univerzální 
fasádní barva na 100% čisté akrylátové bázi s velmi dobrými vlastnostmi pro 
zpracování a vynikající přilnavostí na minerálních podkladech, jako beton, 
zdivo, omítka, vláknitý cement, jakož i na dřevě, barevných kovech, tvrdém 
PVC atd.. K použití i na elastických, starých nátěrech. 
 

Vlastnosti: 
Propustná pro vodní páru, velmi dobrá přilnavost, nepropouští ani prudký 
déšť, s vysokou elasticitou, nekříduje, odolná proti alkáliím.  
Zpracování je možné provádět nátěrem, válečkováním a stříkáním (i Airless, 
podle technických informací k produktu). 
 

Aplikace: 
Hedvábně matná, venkovní, univerzální fasádní barva s vynikajícími 
vlastnostmi na minerálních podkladech, jako beton, zdivo, omítka, vláknitý 
cement, staré elastické systémy, jakož i na dřevu, barevných kovech, tvrdém 
PVC atd.. 
 
Balení: 
1 l, 5 l, 12,5 l 
 
Barevné odstíny: 
Na settamix-automatech je možné namíchat > 10 000 barevných tónů, včetně 
RAL a NCS. 
 
 
 
Zpracování: 
setta mix Hausfarbe je nastavena pro natírání a válečkování. Při stříkání 
vysoký tlakem přidat cca 20 % vody, při Airless-stříkání cca 5 % vody. 
 
 
Ředění: 
Vodou. 
 
Nářadí: 
Štětec, váleček, stříkací přístroje 
 
Čištění nářadí: 
Vodou, okamžitě po použití. 

 
 
 
GEFSTOFFV: 
Nenechávat v dosahu dětí. Nenechat uniknout do kanalizace. 
Nevdechujte aerosoly (stříkací mlhu). Při nedostatečném větrání používat 
ochranný dýchací přístroj. 
 
 
VBF: 
Odpadá 

 
GISBAU-KÓD: 
M-DF 02 
 
 

 
Kvalitní, čistě akrylátová disperze  

pro venkovní použití, 
odolná proti povětrnostním vlivům  

podle VOB 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORN ĚNÍ: 
Maximálně přípustná vlhkost dřeva nesmí překročit 15%. 
 

Dřevěné plochy jsou plochy k udržování: 
K zabránění poškození dílu a/nebo nátěru je u natřených dřevěných 
dílů nutná jejich pravidelná kontrola a údržba. Proto doporučujeme, 
nechat natřené dřevěné díly trvale kvalifikovaně posuzovat a 
okamžitě odborně odstraňovat závady vyskytnuvší se na dřevěných 
dílech nebo nátěru. 
 
Při nátěrech na zinek zohledněte prosím BFS– leták čís. 5, resp. na 
hliník BFS leták čís. 6. 
 
Při pracích na podkladech s obsahem azbestu dodržovat 
bezpodmínečně TRGS 519. Při Coil-Coating– Pulver– a PVC– 
nátěrech doporučujeme zkušební nátěr s následnou kontrolou 
přilnavosti (zkouška mřížkovým řezem). 
 
Nepoužívat na plochách se stojící vodou, resp. trvale zatěžovaných 
vlhkostí. 
 
Mechy, řasy, lišejníky atd. jsou podle dnešního stavu techniky 
zásadně nepřetíratelné. 
 
Při suchém, teplém vzduchu je možné setta mix Hausfarbe po 1 
hodině přepracovat. Při chladném, vlhkém počasí se odpovídajícně 
prodlužují doby schnutí. Při vysoké vlhkosti vzduchu neprovádějte 
žádné natěračské práce (např. při listopadových mlhách). 
 
 
 
Údaje této technické informace o produktu byly sestaveny po 
intenzivních vývojových pracích a dlouholetých zkušenostech. 
Měly by sloužit  k informování a podpoře spotřebitele. Technická 
data odpovídají receptuře výrobce.Kvůli mnohostranným 
aplikačním možnostem a podmínek pro zpracování, ležících 
mimo oblast našeho vlivu a stavu podkladů, nemůže být 
v jednotlivých případech přebírána na základě našich informací 
žádná záruka. S vydáním nového TL podmíněného technickým 
pokrokem, ztrácí všechna předcházející vydání svoji platnost. 
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SETTA   M I X     H A U S F A R B E   
ÚDAJE KE SPOTŘEBĚ:       STŘÍKÁNÍ                          
 NATÍRÁNÍ VÁLE ČKOVÁNÍ  VYSOKÝ TLAK  AIRLESS NÍZKÝ TLAK 
Objemové poměry 
ředění v % 

  cca. 20 % cca 5 %  

Spotřebovávané 
množství ml/m2/nátěr 

70 – 100 ml/m² 
    

 

POKYNY KE STŘÍKÁNÍ 
 MM-TRYSKA ÚHEL ST ŘÍKÁNÍ TLAK BAR K ŘÍŽEM DIN 4MM KONSIST. 
Vysoký tlak      
Nízký tlak      
Airless      
 

HODNOTY SCHNUTÍ 
 ZASCHLÝ ZATVRDLÝ P ŘETÍRATELNÝ P ŘESTŘÍKATELNÝ 
Po hodinách   1-2 hodinách (při suchém, 

teplém vzduchu) 
 

 

SKLADBA NÁT ĚRU 
Příprava podkladové vrstvy/ 
Vlastnosti podkladové vrstvy: 
100 Zdivo, klinker: 
Očistit, navlhčit, základní nátěr se setta mix Hausfarbe, 
koncový nátěr se setta mix Hausfarbe. 
 
 
 
 
 
120 Silikátový blok: 
Očistit, impregnovat, základní nátěr se setta mix Hausfarbe, 
koncový nátěr se setta mix Hausfarbe. 
130 Beton/pohledový, vymývaný beton: 
Očistit, navlhčit, základní nátěr se setta mix Hausfarbe, 
koncový nátěr se setta mix Hausfarbe. 

Příprava podkladové vrstvy: 
Podklady musí být zbaveny nečistot a nepřilnavých substancí, musí 
být suché a nosné. Zohledněte VOB, část C, DIN 18363, odst. 3. 
Plochy se silnými usazeninami, jako např. saze, nikotin, tuk, olej atd. 
musí být před počátkem prací důkladně očištěny louhovými čistidly. 
Dodržujte dostatečný čas schnutí! Podklady, u nichž se musí počítat s 
vodu rozpouštějícími látkami (např. nikotinové/térové kondenzáty, 
vlhké fleky), izolovat s Aqua– Sperrgrund, viz TL setta Aqua– 
Sperrgrund. 
U neznámých nebo zde neuvedených podkladů doporučujeme provést 
zkušební nátěr. Při kontaktu s produkty obsahujícími změkčovadla 
(dveřní a okenní těsnění, vinylové tapety, apod.) je třeba si obstarat 
vyjádření o nezávadnosti výrobce těsnění, resp. je nutné provedení 
zkušebního nátěru. U složitých případů se prosím spojte před 
započetím prací s našimi technickými poradci. 
 Při nedostatečném větrání a/nebo při stříkání používejte ochranný 
dýchací přístroj. 

130 Beton, silně savý: 
Očistit, impregnovat se setta Hydro– Acryl– Tiefgrund , 
základní nátěr se setta mix Hausfarbe, koncový nátěr se setta 
mix Hausfarbe. 
150 Plynobeton se starým nátěrem: 
Očistit, impregnovat, základní nátěr se setta mix Hausfarbe, 
mezinátěr viz poznámka, koncový nátěr se setta mix Hausfarbe. 

Nízké teploty a/nebo špatné odvětrání mohou negativně ovlivnit 
schnutí. 
 Prověřit nosnost podkladu pro nátěry. Uvolněný starý nátěr odstranit, 
všechny nosné nátěry vyčistit s louhovým čistidlem a zbrousit. 

160 Omítka, cemento-uměle pryskyřičná omítka: 
Očistit, navlhčit, základní nátěr se setta mix Hausfarbe, 
Mezinátěr viz poznámka, koncový nátěr se setta mix Hausfarbe. 
230 Přírodní kámen, pískovec: 
Očistit, navlhčit, základní nátěr se setta mix Hausfarbe, 
koncový nátěr se setta mix Hausfarbe. 

Poznámka: 
Plynobeton a silně zvětralé omítky mohou ve výjimečných případech 
vyžadovat mimo penetrace se setta Imprägnierung, ještě jeden 
mezinátěr se setta mix Hausfarbe. Pokud je požadována lesklá plocha, 
může být použit setta Aussenlack. K zabránění průsaku barvících 
látek ze dřeva, požít k izolaci setta Aqua Sperrgrund (techn. leták). 

280 Zinek, pozink. ocel: 
Čpavková/smáčedlová lázeň BFS-čís. 5, základní nátěr se setta 
mix Hausfarbe, koncový nátěr se setta mix Hausfarbe. 
300 Barevné kovy, alu, měď: 
Očistit, zbrousit, základní nátěr se setta mix Hausfarbe, 
koncový nátěr se setta mix Hausfarbe. 

 

335 Plast, tvrdé PVC, GFK: 
Očistit, zbrousit, základní nátěr se setta mix Hausfarbe, 
koncový nátěr se setta mix Hausfarbe. 
380 Dřevo, rozměrově nestálé: 
Obrousit, očistit, impregnovat se setta Imprägniergrund. 
Základní nátěr se setta mix Hausfarbe, koncový nátěr se setta 
mix Hausfarbe. 

 

 

 


