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Vitex Acrylan Silicon  
Je exkluzivní silikonová fasádní barva s vynikající paropropustností, velmi nízkou nasákavostí, dlouhou životností a 
zároveň trvanlivým elegantním vzhledem. Vyniká odolností vůči UV záření, povětrnostním vlivům a zároveň umožňuje 
vlhkosti uvnitř stěny snadno uniknout do ovzduší. V kombinaci s nízkou nasákavostí zabraňuje problémům jako jsou 
puchýře, praskání, odlupování a tvoření plísní na povrchu budov. Je vhodná na nové i staré omítky, beton nebo tmelené 
povrchy po vhodné úpravě. Díky těmto vlastnostem je Acrylan silikon ideální do oblastí s vysokou vlhkostí a extrémními 
povětrnostními podmínkami, jakož i na obnovu památkově chráněných objektů, u kterých aktivně přispívá k prodloužení 
životnosti budov. Lze ji tónovat v kompletní škále odstínů pomocí tónovacího systému Colorfull. Barvu penetrujte 
doporučenou penetrací Acrylan Unco. 

INFORMACE O VÝROBKU 

Druh : Akrylátová fasádní barva 

Způsob aplikace : Štětec, váleček nebo airless stříkáním 

Ředění : Do 10% vodou 

Vydatnost : 13-15m²/ z litru v jedné vrstvě na předem připravený povrch. 

Doba schnutí : 30-60min. na dotek. Další vrstva po 3-4hod. 

Odstíny   : Bílá a tónované odstíny v systému Colorfull od firmy Vitex 

Balení : 3L, 10L 

Skladovatelnost : 24 měsíců. Skladujte mezi  5oC až 40 oC  

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE 

Před použitím dobře promíchejte a občas opakujte během aplikace. Neaplikujte při teplotě pod 10°C  a nad teplotu 
38°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.  Větší nerovnosti, trhliny či díry vytmelte tmelem Acrylic Putty. Poté 
přebruste případně postup opakujte. Na hladký povrch naneste jednu vrstvu penetrace Acrylan Unco zředěnou až 
50% čistou vodou, nechte proschnout nejlépe do druhého dne. Poté aplikujte dva nátěry Acrylan Silicon s pauzou mezi 
vrstvami 3-4hodiny. 
 
PO POUŽITÍ 
Se snažte ihned odstranit co nejvíce nátěru ze štětců a válečků před jejich vymytím v čisté vodě.. 
 

	


