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ZÁKLADNÍ DRUHY FASÁDNÍCH BAREV 
 
Fasádní barvy jsou vyráb�ny tém�� výhradn� jako vodou �editelné  
(rozpoušt�dlové se používají dnes již skute�n� velmi omezen�). 
 
Základními typy jsou:  
 
Disperzní (v dnešní dob� p�edevším akrylátové) 
 
Silikátové (v�tšinou založené na draselném vodním skle) 
 
Silikonové (správn�ji akryl-silikové – s kombinací akrylátového pojiva a silikonové  emulze) 
 
Vápenné barvy (používané p�edevším v památkové pé�i) 
 
Jednotlivé typy však nemají zobecného hlediska stejné vlastnosti a tím ani stejné použití. K tomu, 
abychom si um�li dob�e vybrat, pot�ebujeme znát alespo� n�které jejich základní fyzikální vlastnosti, 
podle kterých je m�žeme porovnávat. 
 
Hlavní veli�iny pro hodnocení barev: 
 
Difuzní odpor (ekvivalentní difuzní tlouš�ka, difuzní ekvivalent tlouš�ky vzduchové vrstvy, propustnost pro vodní 
páru) je veli�ina, která je považována ne zcela oprávn�n� 
za alfu a omegu fasádní barvy. Nejednotné postupy jejího m��ení, interpretace výsledk� a opomíjení ostatních 
parametr� barvy, ji bohužel p�edur�ily jako výborný nástroj pro obchodní strategii, nicmén� jedná se pouze o jeden 
parametr, podle n�hož nelze v žádném p�ípad� hodnotit barvu jako celek. Pod termínem difuzní odpor chápeme 
v�tšinou tlouš�ku vrstvy vzduchu, jejíž difuzní odpor je stejný, jaký má barva v zaschlém stavu p�i spot�eb� 
p�edepsané výrobcem. Existuje hned n�kolik norem, podle kterých difuzní odpor m��it, nap�. �SN 73 2580, �SN 
EN ISO 7783, u dovozových barev pak zejména DIN 52 615. Bohužel, výsledky zjišt�né podle r�zných norem na 
jednom typu barvy nejsou stejné. Velmi d�ležité je, že ekvivalentní difuzní tlouš�ka závisí na tlouš�ce vrstvy barvy, 
p�i které je m��ena (z praktického hlediska je d�ležité, jestli zkušební t�lesa byla p�ipravena p�edepsanou – reálnou 
spot�ebou barvy, v�etn� p�ípadné penetrace). 
Jednoduše �e�eno, prohlásím-li, že všechny barvy na �eském trhu mají ekvivalentní difuzní tlouš�ku 0,2 m a 
neuvedu žádné další podrobnosti, je tento výrok pravdivý, protože existuje (alespo� teoreticky) tlouš�ka nát�ru, pro 
kterou má každá barva na �eském trhu práv� tuto hodnotu ekvivalentní difuzní tlouš�ky. Jestliže u barvy typu A 
uvede výrobce difuzní tlouš�ku 0,1 m a druhý výrobce u barvy B hodnotu 0,2 m a není zohledn�na metoda m��ení a 
tlouš�ka, p�i které se m��ilo (nebo plošná spot�eba barvy), nemusí v�bec platit, že barva B má nižší propustnost pro 
vodní páru než barva A, m�že to být i naopak, a p�itom oba výrobci mohou uvád�t pravdivý údaj. Tyto v�ci je nutné 
mít p�i porovnávání jednotlivých barev na pam�ti. Podobn� to však platí i u jiných vlastností. 
 
Nasákavost je vlastnost, která vyjad�uje schopnost nát�ru p�ijímat vodu v kapalné form�. Jedná se tedy také o 
dosti podstatnou vlastnost. Zp�sob� jejího m��ení a vyjad�ování je op�t n�kolik. Podobn� jako u difuzního odporu 
jde také zde o co nejnižší hodnoty. Je však nutné si uv�domit, že zhlediska složení barev (zejména disperzních) se 
jedná o vlastnost, která jde svým principem v podstat� proti difuznímu odporu (snižováním nasákavosti u disperzní 
barvy dochází k zvyšování jejího difuzního odporu a naopak).  
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N�které vlastnosti fasádních barev. 
O druzích fasádních barev a jejich vlastnostech už bylo publikováno mnoho �lánk�, avšak ne vždy mají 
�tená�i zcela jasnou p�edstavu, co p�esn� vyjad�ují n�které parametry, které tyto barvy charakterizují. 
Nep�esná interpretace hodnot m�že vést ke zkreslení a n�kdy m�že být až zavád�jící. 
 
Soulad obou výše uvedených vlastností vyjad�uje tzv. Künzel�v vztah, který je založen  a logické úvaze, že barva 
bude schopna kvalitn� plnit svoji funkci pouze za p�edpokladu, že množství vody, které m�že nát�rem projít 
v kapalném stavu, je menší než množství vody, které je schopno se skrz nát�r odpa�it z podkladu. Krom� t�chto 
vlastností je další d�ležitou vlastností životnost nát�ru. Nemusí totiž nutn� platit, že nát�r, který splní Künzel�v 
vztah musí nutn� mít dlouhou životnost a funk�nost. Investorovi jde pokud možno o co nejdelší zachování jednotné 
barevnosti, �istoty fasády apod. K postižení t�chto vlastností jsou zapot�ebí již náro�n�jší a zdlouhav�jší zkoušky, 
eventuáln� zkoušení nát�ru v reálných podmínkách na tzv. veterostanicích. Výborné jsou testy urychleného stárnutí 
nap�. na QUV panelech, zkoušky ot�ruvzdornosti, odolnosti v��i teplotním šok�m, hydrofobní ú�innosti a mnoho 
dalších. Pro ur�ité zjednodušení a rychlou orientaci existuje i zde jednoduchá zkouška, která se u fasádních nát�r� 
standardn� provádí a má relativn� dobrou vypovídací schopnost. Jedná se o zkoušku mrazuvzdornosti povrchové 
úpravy stavebních konstrukcí. B�hem testu je vzorek barvy nanesený na minerálním podkladu (v�tšinou betonové 
dlaždici) st�ídav� vystavován p�sobení –20 °C mrazu a +20 °C teplé vodní lázn�. Tato zkouška se provádí 
minimáln� na 15 takových cykl�, vydrží-li fasádní barva 25 cykl�, m�žeme ji považovat za dobrou. Vyhodnocení se 
provádí zkouškou p�ídržnosti barvy k podkladu p�ed zahájením a po mrazových cyklech. Ideální je, pokud 
p�ídržnost po zkoušce je vyšší než zhruba 70–80 % p�vodní p�ídržnosti.  
 
Charakteristika jednotlivých druh� barev 
U všech v úvodu uvedených systém�, se kterými se na trhu b�žn� setkáváme, m�žeme ve sv�tle výše �e�eného a 
za p�edpokladu, že budeme uvažovat barvy vyrobené v ur�ité obvyklé „poctivé“ kvalit�, vypíchnout ur�ité p�ednosti i 
nedostatky. Rozeberme si stru�n� 
práv� toto. 
 
Akrylátové barvy jsou pojeny akrylátovými disperzemi, což p�edur�uje jejich dobrou mrazuvzdornost a nízkou 
nasákavost, nicmén� difuzní odpor je vyšší než u ostatních systém�. V�tšinou bez problém� spl�ují Künzel�v 
vztah.  
 
Silikátové barvy mají oproti tomu výborný difuzní odpor, nicmén� k snížení nasákavosti a tím k spln�ní Künzelova 
vztahu je nutné je vnit�n� hydrofobizovat. Za tohoto p�edpokladu mají i dobrou mrazuvzdornost. Jejich nevýhodou 
jsou však vysoké nároky na p�ípravu a kvalitu podkladu, na dodržování technologie nanášení a zkušenost nat�ra�e. 
 
Silikonové barvy spojují do jisté míry p�ednosti p�edcházejících typ�. Díky menšímu obsahu akrylátových disperzí 
mají mnohem nižší difuzní odpor a jejich velmi nízká  nasákavost je zase zaru�ena vysoce hydrofobním silikonem. 
Tím spl�ují s velkým p�ehledem Künzel�v vztah a jejich mrazuvzdornost je také dobrá. Jejich podstatnou 
nevýhodou je cena. Pokud mají „poctivé“ složení jsou obvykle o 50–100 % dražší než barvy akrylátové. 
 
Doufám, že tento velmi krátký pohled na n�které elementární vlastnosti fasádních barev pom�že �tená�i nejen 
rozší�it teoretické znalosti, ale hlavn� dopom�že ke kvalifikovan�jšímu výb�ru fasádních barev. 
 
Michael Koudelka, 
STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ, a. s. 

 


