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

Materiál: 
Popis produktu: 
setta sil 2000 plus je vysoce kryjící, siloxanen zesílená, matná fasádní barva 
s minerálním charakterem a vysokou odolností proti vzdušným, škodlivým 
emisím. Setta sil 2000 plus je vysoce přilnavá, s nízkým pnutím, takže se s ní 
dají přetírat i kritické plochy, jako minerální škrábané, stříkané a hrubé 
omítky. 
 

Vlastnosti: 
Velmi vysoký stupeň bělosti, vodoodpudivá, propouští vodní páru a velmi 
snadné zpracování. Tónovatelná se setta allcolor. Nanášení je možné 
nátěrem, válečkem a stříkáním (také Airless). 
Barva odpovídá podle DIN EN 1062 ve třídě propustnosti pro tekoucí vodu 
(w-hodnota) střední třídě vodní propustnosti (0,1-0,5 kg/ (m²·h0,5)) a ve třídě 
hustoty difúzního proudu  pro vodní páru (sd-H2O-hodnota) vysoké hustotě 
difúzního proudu (< 0,14 m) pro vodní páru. 
 
Pojivo na bázi: 
Syntetická disperze podle DIN 55 945 + Siloxan 
 

Aplikace: 
Místa aplikace: vysoce kvalitní fasádní nátěr na všechny venkovní plochy 
vhodné pro disperzní nátěry. 
Na základě silikátového vzhledu vhodná zvláště k nátěrům minerálních 
omítek. 
 

Balení: 
12,5 l 
 

Barevné odstíny: 
Bílá 
Tónovatelná s setta-allcolor 
 

Zpracování: 
Natírání, válečkování nebo stříkání. Vynikající pro airless-stříkání. 
Čištění pracovních nástrojů vodou. 
Nepoužívat při teplotách (objektu) pod +5° C. 
 
Ředění: 
S vodou 
 
Nářadí: 
Štětce, válečky nebo stříkací zařízení 
 

Čištění nářadí: 
Vodou 
 
GEFSTOFFV: 
Odpadá 
 

VBF: 
Odpadá 
 

GISBAU-KÓD: 
M-DF 02 
 
 

 
 

Speciální fasádní barva se silikonovým 
charakterem, odolná proti povětrnostním 

vlivům podle VOB, s vysokou propustností 
pro vodní páru, s nízkým pnutím 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORN ĚNÍ: 
Dbejte prosím na následující: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. 
Při stříkání nevdechujte stříkací mlhu. 
Nenechte uniknout do kanalizace/povrchových vod nebo půdy. 
Bližší údaje: viz bezpečnostní datový list 
 
Likvidace: 
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. 
Tekuté zbytky materiálu je možné zlikvidovat jako odpady z barev na 
vodní bázi, zaschlé zbytky materiálu mohou být zlikvidovány jako 
vytvrdlé barvy nebo domácí odpad. 
Hustota difúzního proudu  pro vodní páru: < 0,14 / vysoká 
Třída vodní propustnosti: 0,1-0,5 / střední 
 

Sladování: 
V chladu, ale nevystavovat mrazu 
 
Upozornění: 
K zabránění vzniku náběhů nanášejte mokrý do mokrého v jednom 
tahu. Není vhodná pro vodorovné, vodou zatěžované plochy. 

 
Údaje této technické informace o produktu byly se-
staveny po intenzivních vývojových pracích a dlou-
holetých zkušenostech. Měly by sloužit k informo-
vání 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    S I L  2 0 0 0  P L U S 
 
ÚDAJE KE SPOTŘEBĚ:       STŘÍKÁNÍ                           
 NATÍRÁNÍ VÁLE ČKOVÁNÍ  VYSOKÝ TLAK  AIRLESS NÍZKÝ TLAK 
Objemové poměry 
ředění v % 

max. 10 % max. 10 %  max. 10 %  

Spotřebovávané 
množství ml/m2 

Spotřeba: podle struktury a vlastností podkladu  
150-180 ml/m2  na jednu vrstvu na hladkých 
plochách.  Přesnou spotřebu zjistěte případně 
zkušebním nátěrem na objektu. 

   

 

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

HODNOTY SCHNUTÍ 
 ZASCHLÝ ZATVRDLÝ P ŘETÍRATELNÝ P ŘESTŘÍKATELNÝ 
Po hodinách   Doba schnutí: při 20°C a cca 65% 

rel. vlhkosti vzduchu; po 4-6 hod. 
zaschlý povrch a přetíratelný, po 
24 hod. odolný proti dešti, 
proschlý po cca 3 dnech. 

 

 
SKLADBA NÁT ĚRU 
Vhodná příprava podkladů:  
Podklad musí být pevný, čistý, suchý a zbaven nepřilnavých substancí. 
 
Nové omítky maltových skupin P II a P III nechat minimálně 2-4 týdny 
vyschnout a vytvrdnout. 
 
Porózní, savé a lehce pískující omítky napenetrovat se setta Hydro-Acryl- 
Tiefgrund, málo soudržné a silně savé omítky se setta Tiefgrund tb. 

 

Skladba nátěru: 
Základní nátěr se setta Sil 2000 plus, naředěný s max. 10 % vody a 

konečný nátěr naředěný s max. 5 % vody.  
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