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

Materiál: 
Popis produktu: 
setta Siliconharz-Streichfüller je výborně kryjící, silnovrstvá, plnící barva na 
bázi silikonové pryskyřice pro venkovní nátěry. Penetrační barva pro plnící a 
egalizující základní nátěry v hladké nebo v  jemně plastické struktuře před 
následnými nátěry se setta fasádními barvami na bázi silikonové pryskyřice. 
Tónovatelná s běžně prodávanými tónovacími barvami na bázi silikonové 
pryskyřice. 
 

Vlastnosti: 
Odolná proti povětrnostním vlivům, odpuzující déšť, dobře plnící a egalizují-
cí. S nízkým pnutím, resistentní proti alkalickým látkám a s vysokou pro-
pustností vodních par. 
Barva odpovídá podle DIN EN 1062 ve třídě propustnosti pro tekoucí vodu 
(w-hodnota) nízké třídě vodní propustnosti  (<0,1 kg/(m².h0,5) a ve třídě 
hustoty difúzního proudu  pro vodní páru (sd-H2O-hodnota) vysoké hustotě 
difúzního proudu (< 0,14 m). 
 
Pojivo na bázi: 
Emulze silikonové pryskyřice 
 
Aplikace: 
Místa aplikace: Dobře kryjící a silnovrstvá penetrační barva pro plnící a 
egalizující základní nátěry v hladké nebo v jemně plastické struktuře před 
následnými nátěry se setta fasádními barvami na bázi silikonové pryskyřice 
na minerálních podkladech, nosných starých nátěrech, omítkách na bázi 
syntetické pryskyřice a tepelně izolačních systémech. 
 

Balení: 
15 kg 
 

Barevné odstíny: 
Bílá 
Tónování: Tónovatelná s běžně prodávanými tónovacími barvami na bázi 
silikonové pryskyřice. Nemíchat s ostatními tónovacími materiály. 

 
Zpracování: 
Natírání a válečkování. Čištění pracovního nářadí s vodou. 
Nezpracovávat pod +5 % (teplota podkladu a vzduchu). 

 
Ředění: 
S vodou 
 

Nářadí: 
Nářadí k natírání nebo válečkování. 
 

Čištění nářadí: 
S vodou 
 
GEFSTOFFV: 
Odpadá 
 
VBF: 
Odpadá 
 
GISBAU-KÓD: 
M-SF 01 
 
 

 
 

Vysoká propustnost vodní páry, 
dobře plnící 

a vodoodpudivá 

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 / 1,4 střední 
Třída vodní propustnosti: < 0,1 nízká 

 
Sladování: 
V chladu, ale nevystavovat mrazu 
 
 
 
 
 
 
 
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 S I L I C O N H A R Z- S T R E I C H F Ü L L E R 
 
ÚDAJE KE SPOTŘEBĚ:       STŘÍKÁNÍ                          
 NATÍRÁNÍ VÁLE ČKOVÁNÍ  VYSOKÝ TLAK  AIRLESS NÍZKÝ TLAK 
Objemové poměry 
ředění v % 

5 - 10 % 5 - 10 %    

Spotřebovávané 
množství ml/m2 

Spotřeba: Podle struktury a vlastností podkladu 
300-400 g/m². (Odchylky podmíněné objektem 
zjistěte zkušebním nátěrem.) 

   

 

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 cca +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu je po 

2-3 hodinách povrchově zaschlá.  Přetíratelná po cca 12 hodinách. 
 
SKLADBA NÁT ĚRU 
Skladba nátěru: Po základním nátěru se setta Grundierfarbe LF nebo setta 
Tiefgrund LF provést jeden plnící, egalizující mezinátěr se setta 
Siliconharz-Streichfüller, podle drsnosti podkladu a požadovaného 
výsledku nátěru naředit s cca 5-10 % vody. Koncový nátěr provést se setta 
Siliconharz-Fassadenfarbe. 
 

 

Podklady musí být zbaveny nečistot nebo nepřilnavých substancí, jakož i 
suché.  Přípravu podkladu provádět, pokud je to třeba, podle obecně 
platných směrnic pro následné nátěry prováděné s barvami na bázi 
silikonové pryskyřice. Zohledněte VOB, část C, odst. 3.1.1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


