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Nej�ast�jší p�í�iny vad silikátových nát�r�: 
 
 

1. Nevyzrálý podklad – u syt�jších odstín� se projeví okamžit� tvorbou skvrn na fasád�, které nelze 
dalšími vrstvami silikátové barvy p�ekrýt  (dále viz. mechanizmus). Vyzrálost podkladu doporu�ujeme 
m��it roztokem fenolftaleinu. 

 
2. Podklad s vysokým obsahem vodorozpustných solí – projevuje se obdobn� jako u 

nevyzrálých podklad� s tím že vznik skvrn je pozvoln�jší (záleží na stupni salinity ) dále viz. 
mechanizmus. V místech viditelných výkv�t� solí nebo vlhkostních map doporu�ujeme kontrolu 
salinity podkladu. 

 
3. Podkladní (štuková) omítka s velkým obsahem polymerních disperzí – u syt�jších odstín� 

vznikají na fasád� „kocou�i“, které nelze dalšími vrstvami silikátové barvy odstranit. Silikátová barva se 
nem�že chemicky kotvit na k�emenná zrnka obsažená v omítce (tato zrnka jsou obalena disperzí). Toto 
m�že mít za následek i snížení p�ídržnosti barvy. 

 
4. Špatné �ed�ní silikátových barev – p�i �ed�ní silikátových barev si musíme uv�domit že každé 

�ed�ní má za vliv snížení viskozity. Toto snížení viskozity zap�í�i�uje p�i natírání úbytek pojiva jeho 
snažším vsakováním do podkladu, což má za následek tvorbu skvrn. Na tento jev je citlivá zejména 
silikátová barva, kde dochází i k viditelnému zesv�tlení odstínu. �astou chybou je zejména po vyprání 
vále�ku ve vod� a namo�ení ješt� mokrého vále�ku do silikátové barvy. 

 
5. Podklad opat�en nát�rem na bázi organických a akrylátových pojiv - u syt�jších odstín� 

vznikají na fasád� „kocou�i“, které nelze dalšími vrstvami silikátové barvy odstranit. Silikátová barva se 
nem�že chemicky kotvit na k�emenná zrnka obsažená v omítce (tato zrnka jsou obalena disperzí). Toto 
m�že mít za následek snížení p�ídržnosti barvy. 

 
6. P�erušení práce uprost�ed velké plochy a zp�tné vysprávky v ploše – u silikátových barev 

toto nedoporu�ujeme z d�vodu dlouho viditelných p�echod�.  
 
7. Vlhký podklad  - silikátová barva dlouhodob� vlhkostní mapy nep�ekryje. Navíc tyto mapy jsou �asto 

místa s vysokým obsahem vodorozpustných solí. 
 
8. Nesoudržný podklad – podklad se drolí pod vále�kem - nelze aplikovat fasádní barvu – penetrace 

ani barva dlouhodob� nezachrání fasádu. 
 
9. Biologicky napadený podklad – nutno odstranit zelené nebo �erné výkv�ty mech�, lišejník� a hub 

n�kterým z typ� biocidních prost�edk� (p�ípadn� dle pot�eby odstranit a nahradit novými omítkami). P�i 
nát�ru p�ímo na tyto výkv�ty nedojde k chemické reakci tím se výrazn� sníží p�ídržnost barvy. Použitím 
biocidu m�že dojít k zasolení zdiva. Použití silikátových barev, pokud nedojde k vým�n� omítky 
nedoporu�ujeme. Pokud není vyhnutí musí být provedena aplika�ní zkouška. 

 
10. Zašpin�ný nebo mastný podklad – nedochází ke vsakování penetrátoru do podkladu. Nutno 

d�kladn� promýt fasádu a nechat proschnout. Aplikaci je nutné odzkoušet, nebo� veškeré mastnosti 
p�ipadn� detergenty použité p�i mytí musí být odstran�ny. 

 
11. Hydrofobizovaný podklad – penetrace nebo voda stéká po kuli�kách a nevsakuje se do fasády. 

Nedoporu�ujeme použití silikátových barev. 
 
12. Podklad je nadm�rn� zpenetrovaný silikátovou penetrací – projevuje se zejména na místech, 

kde došlo k zaschnutí zte�ených kapek, tmavými skvrnami kopírující tyto zte�ence. 
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MECHANIZMUS SELHÁNÍ SILIKÁTOVÝCH SYSTÉM� VLIVEM VYSOKÉHO OBSAHU 
VODOROZPUSTNÝCH SOLÍ A NEVYZRÁLOSTI PODKLADU 

 
 
Pojivovou složkou silikátového nát�rového systému je draselné vodní sklo (K2SiO3), které 

vytvrzuje reakcí: 
 
K2SiO3 + CO2 = SiO2 gel + K2CO3. 
 
Tato rovnice charakterizuje normální pr�b�h vytvrzování. Vznikajicí gel oxidu k�emi�itého je 

pojivem nát�ru, váže v sob� pigmenty a plniva a chemicky se kotví na k�emenná zrnka obsažená 
v omítce. Rychlost této reakce je závislá na mnoha faktorech, p�edevším teplot�, vlhkosti a obsahem 
CO2 ve vzduchu. 

 
V p�ípad�, že omítka obsahuje vodorozpustné sole a/nebo je nevyzrálá probíhá reakce: 
 
K2SiO3 + CaSO4.2H2O = CaSiO3 + K2SO4  
 
Tato reakce, v p�ípad�, že omítka obsahuje vodorozpustné sole a/nebo je nevyzrálá, probíhají 

sou�asn� s prvn� uvedenou reakcí, ale mnohem rychleji. Produktem t�chto reakcí je k�emi�itan 
vápenatý, který z hlediska pojivých schopností je nepojivý inertní prach, který však v sob� dokáže 
vázat další vodní sklo a tím ješt� více zpomalovat první reakci. Práv� úbytek pojiva zap�i�i�uje 
nejd�íve barevné zm�ny „skvrny“, posléze „smývání“ až úplné sprašování nát�ru. Úbytkem pojiva se 
samoz�ejm� kvalita a životnost nát�ru snižují. 

 
Je z�ejmé, že pom�r pr�b�hu t�chto reakcí je zna�n� závislý na obsahu t�chto solí, pop� 

nevyzrálosti podkladu. Zde je možné se op�ít pouze o zahrani�ní normy a sm�rnice (�SN pro tento 
p�ípad neexistuje), a to o sm�rnici WTA (V�deckotechnická spole�nost pro sanace staveb a pé�i o 
památkové objekty) a rakouskou normu ONORM B 3355 (viz. tabulka). Oba tyto p�edpisy uvád�jí pro 
stavební materiály shodn� níže uvedenou tabulku orienta�ního hodnocení salinity. Stupe� vyzrálosti 
hodnotíme posuzováním pH. Bu� na vodou zvlh�enou omítku p�iložíme indikátorový papírek nebo 
post�íkáme cca 1% roztokem fenoftaleinu v ethanolu. V prvním p�ípad� nesmí dojít k zm�n� barvy 
papírku, ve druhém nesmí vzniknout ani po n�kolika minutách fialová skvrna. 

 
 
Druh solí Koncentrace v hm%                                                
 
chloridy  mén� než 0,03  0,03-0,10  více jak 0,10 
dusi�nany mén� než 0,05  0,05-0,15  více jak 0,15 
sírany  mén� než 0,10  0,10-0,25  více jak 0,25 
dohromady mén� než 0,10  0,10-0,25  více jak 0,25             
 
hodnocení nízká salinita   st�ední salinita vysoká salinita 
salinity:  opat�ení nejsou  díl�í opat�ení  opat�ení jsou 

 nutná    jsou nutná  nezbytná 


