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APLIKA�NÍ P�EDPIS - omítkoviny 
 

pro úpravu konstrukcí omítkovinami ECOLOR R, ECOLOR Frost R, SILCOLOR R 
ECOLOR O, ECOLOR Frost O, SILCOLOR O 

 
Omítkoviny ECOLOR R, ECOLOR Frost R a SILCOLOR R jsou dekorativní omítkoviny rustikálního typu 

(nazývají se též zatírané nebo zrno na zrno). Omítkoviny ECOLOR O, ECOLOR Frost O a SILCOLOR O jsou 
dekorativní omítkoviny mnichovské ho typu (nazývají se též drásané nebo rýhované). Tyto omítkoviny jsou 
ur�ené pro finální úpravu omítek, betonových panel�, zateplovacích systém�, sádrokartonových povrch� a jiných 
leh�ených stavebních materiál�. Jsou efektní úpravou  všech stavebních konstrukcí. Ošet�ený povrch je 
hydrofobní a z�stává dlouho �istý. 
Schválení: Omítkoviny spl�ují požadavky zákona �. 22/1997 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a bylo na n� 
vydáno prohlášení o shod�. 
Odstín: Vyrábí se jako bílá. Odstíny lze p�ipravit podle firemního vzorkovníku ALFACOLOR v sídle firmy nebo u 
obchodních partner� vybavených tónovacími stroji.  
 
Podklady pro omítkoviny 
 
• kontaktní zateplovací systémy – vrchní armovaná st�rka musí být vyzrálá (cca 2-3 dny p�i tl. 3 mm) 
• nové omítky - musí být vyzrálé, nebo� nanesená omítkoviny výrazn� zpomalí proces karbonatace – 

p�em�ny hydroxidu vápenatého na vápenec 
• staré omítky - musí být soudržné, všechny nep�ilnavé �ásti se musí odstranit, omýt tlakovou vodou s 

p�ídavkem saponátu a povrch vyspravit, 
• d�evot�ískové, d�evovláknité a sádrokartonové desky -  je nutné zbavit prachu a volných �ástí. 
 
Hlavní zásady pro aplikaci akrylátových omítkovin 
 
• Podklad musí být soudržný, �istý, bez biologického napadení a obsahu solí. 
• Podklad musí být hladký bez výrazných nerovností (výstupk�, trhlin apod.) 
• Podklad musíme zbavit všech železných p�edm�t� a rezavých skvrn v podkladu nebo je vhodn� sanovat 

izola�ním nát�rem.  
• Nesmíme také zapomenout na odstran�ní p�ípadné zemní vlhkosti, výkv�t� vodorozpustných solí a na další 

vlivy snižující životnost systému.  
• Minimální aplika�ní teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod  + 5 C až do úplného vyschnutí omítkoviny.  
• Maximální aplika�ní teplota nesmí p�esáhnou + 25 C toto se týká hlavn� letních slune�ních dn�.  
• Omítkovinu musíme chránit p�ed dešt�m až do úplného vyschnutí (36-48 hod.-p�i teplot� 5 – 8 °C a 90 % 

relativní vlhkosti vzduchu až 72 hod.). 
 
 
Soudržnost podkladu 
Jedná se o t�žký nát�r cca 2- 4 kg/m2 a navíc p�i schnutí disperzí dochází k �áste�nému smrš�ování.  
Proto je t�eba podklad odmastit, zbavit prachu a všech volných �ásti a pe�liv� zpenetrovat aby došlo p�ilnutí 
omítkoviny k podkladu  
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Nerovnosti v podkladu 
Omítkovinou nelze skrýt lokální nerovnosti (prohlubn�, výstupky, trhliny). Vše by se projevilo na 
výsledném estetickém provedení fasády. 
U omítkoviny mnichovského typu (ECOLOR O, ECOLOR Frost O, SILCOLOR O) p�i malé vrstv� chybí rýhovací 
zrno (nejv�tší zrno d�lající charakteristické rýhy), p�i velké vrstv� nelze rýhovací zrno odvalit mezi podkladem a 
hladítkem.  
U omítkoviny rustikálního typu (ECOLOR R, ECOLOR Frost R, SILCOLOR R) p�i nestejnom�rné vrstv� dochází k 
nerovnom�rnému zasychání vrstvy omítkoviny, což má za následek p�i záv�re�ném vyhlazování rozdílnou 
strukturu. Tato rozdílná struktura se ve výsledném efektu na fasád� jeví jako tmavá místa v ploše, která jsou 
viditelná pouze z v�tší vzdálenosti a m�žou být i d�vodem k reklamacím.  
 
Minimální aplika�ní teplota 
Minimální teplota aplikace: +5°C (vyjma omítkovin Frost)  MFT (minimální filmotvorná teplota). 
P�i nedodržení této teploty p�i aplikaci a následném zasychání nebo p�i aplikaci na podklady s nižší teplotou než 
je +5 C se akrylátová disperze nespojí v souvislý „povlak“, ale zaschne po jednotlivých „šupinkách“, které nemají 
pot�ebnou p�ídržnost.  
Minimální teplota pro aplikaci u omítkovin Frost je -5°C. 
 
Maximální aplika�ní teplota 
Nedoporu�ujeme pracovat p�i teplotách vyšších než +25 C nebo na p�ímém slunci nebo p�i teplém 
v�trném po�así. 
P�i nedodržení t�chto doporu�ení dochází k rychlému povrchovému oschnutí nanesené omítkoviny. Což p�i 
vyhlazování nebo rýhování má za následek pouze „potrhání“ horní oschlé vrstvy a nikoli požadovaný efekt. P�i 
vyšších teplotách si lze pomoci namo�ením podkladu vodou nebo dvojnásobným zpenetrováním (nedochází 
k pr�niku mokré složky omítkoviny do podkladu a nanesená omítkovina je déle zpracovatelná „živá“). 
 
Zp�soby penetrování 
Doporu�ujeme penetrovat penetrací p�edepsanou výrobcem (p�i použití jiné penetrace výrobce neuznává 
p�ípadné reklamace) 
Penetrováním se sjednocuje savost podkladu a p�ipravuje m�stek pro aplikaci omítkovin. 
Pod rýhované omítkoviny je nutno penetrovat probarvenou penetrací do barvy omítkoviny. 
Zp�soby penetrování:  - st�tcem  - nejú�inn�jší 
    - vále�kem  - nejmén� ú�inné nejv�tší spot�eba 
    - st�íkáním  
 
P�íprava podkladu 
Všechny savé podklady je nutno napustit p�edepsaným penetrátorem. Pod probarvené omítkoviny rustikálního typu (ECOLOR 
R, ECOLOR Frost R a SILCOLOR R doporu�ujeme povrch fasády opat�it probarveným penetrátorem v odstínu omítkoviny. 
Pod omítkoviny mnichovského typu (ECOLOR O, ECOLOR Frost O, SILCOLOR O) je probarvený penetrátor nutný. 

 

Zvolení odstínu omítkoviny 
P�i volb� odstínu zejména na kontaktní zateplovací systémy s použitým tep. Izolantem – polystyrenem je t�eba vedle esteticky 
brát v úvahu tzv. index tepelné odrazivosti – Y. Jedná se parametr, který má vliv na povrchovou teplotu a tím i na celkovou 
teplotu systému vlivem slune�ního svitu. Pro kontaktní zateplovací systémy by hodnota parametru Y nem�la být menší než 30 
(tento parametr Y je dnes již b�žn� ve vzorkovnicích). P�i nižších hodnotách dochází k p�eh�ívání systému, který m�že mít za 
následek i �áste�né znehodnocení polystyrenu vlivem sublimace.   
 

 
P�i volb� sytosti odstínu na KZS zejména s polystyrenem, dbejte aby Y (index tepelné odrazivosti) byl v�tší než 30. 
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Aplikace 
Omítkoviny se nanáší po úplném zaschnutí penetra�ního nát�ru cca po 8 až 24 hod. (podle pov�trnosti) nerezovou st�rkou 
v jedné vrstv� o síle dle velikosti zrna. Natahování je t�eba provád�t sou�astn� po celé ploše tak, aby nebyly znatelné 
p�echody nap�. mezi patry lešení. Doporu�ujeme na každém pat�e lešení jednu osobu pro natahování a druhou pro 
strukturování. P�i natahování omítkovin použijte mírný p�ítlak, tak aby omítkovina dob�e p�ilnula k podkladu a nanesená vrstva 
odpovídala nejv�tšímu zrnu v omítkovin�.  

Rustikální omítkoviny (ECOLOR R, ECOLOR Frost R, SILCOLOR R)  

Po ihned po nanesení vrstvu omítkoviny lehkým tlakem p�nového nebo plastového hladítka uhladíme.  

Drásané omítkoviny (ECOLOR O, ECOLOR Frost O, SILCOLOR O)  

Po ihned po nanesení vrstvu omítkoviny lehkým tlakem p�nového nebo plastového hladítka uhladíme. 

 

Hladítko p�i strukturování musí být �isté a je nutno je neustále omývat houbou nebo �istit zednickou lžící. Jinak by docházelo 
k nalepování omítkoviny na hladítko a finální struktura by byla narušena defekty. Strukturování na jednotlivých patrech lešení 
by m�lo být provád�no se stejnou intenzitou pop�. i vizuáln� kontrolováno z v�tší vzdálenosti. 
 
Doba zasychání  
Omítkovinu musíme chránit p�ed dešt�m (dle teploty a vlhkosti vzduchu) minimáln� 24 hod. (p�i teplotách 
5-8°C a relativní vlhkosti vzduchu nad 90 % až 72 hod.). 
 D�vodem je nejenom poškození struktury, ale i nebezpe�í vyplavování pigment� z omítkoviny – vznik „stékanc�“ 
po fasád� – nutno p�et�ít (akrylátovou fasádní barvou).  
 
Dodate�ná hydrofobizace 
 
Na náv�trných stranách nebo na soklech doporu�ujeme provést dodate�ný nát�r hydrofobiza�ním prost�edkem 
(nap�. REPESIL). Dodate�ná hydrofobizace zamezí vnikání vody do omítkoviny a výrazn� sníží „špinivost“ fasády 
a prodloužíme její životnost. 
REPESIL – nezvyšuje dif�zní odpor a viditeln� nezm�ní vzhled fasády  
 

Další parametry a údaje 
 

Zp�sob nanášení : nerez. st�rkou. 
Spot�eba: rustikální omítkoviny  ECOLOR R    zrno 1 mm 1,3 – 1,7 kg/m2 

ECOLOR R, ECOLOR Frost R, SILCOLOR R  zrno 2 mm 2,4 – 2,8 kg/m2 
ECOLOR R    zrno 2,5 mm 2,9 – 3,5 kg/m2 
ECOLOR R     zrno 3 mm 3,6 - 4,4 kg/m2   

ECOLOR O     zrno 1,5 mm 1,9 – 2,3 kg/m2 
ECOLOR O, ECOLOR Frost O, SILCOLOR O zrno 2 mm 2,5 – 3    kg/m2 
ECOLOR O    zrno 2,5 mm 3,3 - 3,8  kg/m2 

�ed�ní:  Omítkovina má viskozitu se�ízenou pro práci uvedeným ná�adím. P�i vyšších teplotách vzduchu a podkladu 
lze omítkoviny mírn� na�edit vodou (1 – 2 hm. %), ale pozor jestliže se �edí tak všechny plast. v�dra stejn�. P�i r�zné viskozit� 
m�že být výsledná struktura odlišná. 
Údržba:  Všechny pom�cky po práci omýt vodou a p�i pracovních p�estávkách chránit proti zaschnutí. 

Hygiena a bezpe�nost práce: Výrobek není chemicky nebezpe�ným p�ípravkem ve smyslu zákona �.157/1998 Sb ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. M�že však mít dráždivé ú�inky p�edevším na o�i, mén� na pokožku. Nelze vylou�it vznik alergie. P�i 
práci nejíst, nepít, nekou�it. P�ed pracovní p�estávkou a po práci omýt ruce vodou a ošet�it repara�ním krémem.  Uchovávat 
mimo dosah d�tí. Zamezte styku s o�ima. Používejte vhodný ochranný od�v a ochranné rukavice.  

První pomoc:  P�i náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat léka�skou 
pomoc. P�i zasažení o�í vymývat rozev�ené o�i 10 – 15 minut vodou, vyhledat léka�skou pomoc. P�i zasažení k�že sejmout 
kontaminovaný od�v a k�ži umýt vodou a mýdlem. 

Požárn� technická charakteristika: Výrobek není ho�lavá kapalina ve smyslu �SN 650201. 

Záruka: 5 let po aplikaci za p�edpokladu dodržení podmínek aplikace, skladování a vyhlášených záru�ních podmínek a 
reklama�ního �ádu. 

Skladování: Skladovat lze v p�vodních neotev�ených obalech b�hem 1.-12. m�síce od data výroby p�i teplot� 5-30°C. B�hem 
13.-24. m�síce od data výroby p�i teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 m�síc�. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. 

P�eprava: P�epravovat pouze p�i teplotách od +5°C do +35°C. 

Balení: 20 a  30 kg. 

 


