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Silikat-Innenfarbe ELF 
1806 
 
Silikátová vnitřní barva, nízkoemisní, neobsahující 
rozpouštědla a změkčovadla, tupě matná, odolnost proti 
otěru za mokra třídy 3, vhodná pro alergiky, bílá, popř. 
barevná 

  
 
Vlastnosti 
Nízkoemisní, neobsahující 
rozpouštědla a změkčovadla, 
kvalitní disperzní silikátová 
barva podle DIN 18363. Bez 
konzervačních prostředků a 
látek způsobujících mlžení. Ve 
standardním barevném 
provedení bílá vhodná pro 
alergiky podle atestu č. 3.2-
2046/01. Vysoce difúzně 
propustná; odpovídá třídě I 
podle normy ČSN EN ISO 7783. 
Bez zápachu a snadno 
zpracovatelná. S podkladem se 
spojuje silifikací. 
 
 
Oblast použití 
Pro kvalitní nátěry stropů a stěn 
v interiérech, např. 
na vnitřní omítku (normální 
omítka třídy PI, PII, PIII, PIV 
v závislosti na pevnosti v tlaku), 
beton a vápenopískové cihlové 
zdivo. Vhodná zejména pro 
minerální podklady schopné 
silifikace. Dále lze použít 
v kombinaci s Brillux Raufaser a 
barevným koncentrátem 
Farbkonzentrat ELF 9018 jako 
kompletně ověřený systém 
povrchových vrstev „vhodný pro 
alergiky“. 

Popis materiálu 
Standardní odstín: 0095 bílá. 
V systému míchání barev Brillux 
jsou mísitelné světlé odstíny. 
Další odstíny na vyžádání. 
Báze materiálu: draselné vodní 
sklo s organickými 
stabilizátory 
Organický podíl: < 5% podle 
DIN 18363, 2.4.1.1 
Hustota: asi 1,5 g/cm³ 
Hodnota pH: asi 11 
Klasifikace 
podle EN 13300: 
– odolnost proti otěru za mokra: 
třída 3 
– kontrastní poměr: 
třída 1 při vydatnosti 7 m²/l 
– lesk: tupě matný 
– maximální zrnitost: jemná 
Hustota difúzního proudu 
vodní páry: V ≥ 2000 g/m³d 
Propustnost vodních par 
(tloušťka vzduchové vrstvy se 
stejnou propustností): 
Sd (H2O) < 0,03 m, 
odpovídá třídě I „vysoká 
propustnost vodních par“ podle 
DIN EN ISO 7783 
Balení: 
0095 bílá: 5 l, 10 l, 15 l  
Systém míchání barev: 5 l, 15 l 

Zpracování 
Ředění 
V případě potřeby trochu zřeďte 
vodou. 
 
Tónování 
Lze tónovat max. do 25 % 
barevným koncentrátem 
Farbkonzentrat ELF 9018. 
Pozor, po uschnutí jsou odstíny 
světlejší. 
 
Kompatibilita 
Mísitelná pouze s materiály 
stejného druhu a s materiály 
uvedenými v tomto technickém 
listu. 
 
Nanášení 
Před zpracováním důkladně 
rozmíchejte elektrickým 
míchadlem. Silikat-Innenfarbe 
ELF 1806 lze zpracovávat 
natíráním, válečkováním a 
stříkáním Airless. 
 
Spotřeba 
Asi 130-150 ml/m² na jeden 
nátěr. Přesnou spotřebu zjistěte 
zkušebním nanesením na 
předmět. 
 
Teplota zpracování 
Nezpracovávejte při teplotě 
vzduchu a předmětu nižší než 
+8 °C. 
 
Čištění nářadí 
Ihned po použití pomocí vody. 



 
 

 

 
 

Technický list 1806 
 

 Strana 2 z 4 

 

Schnutí (+20 °C, 65 % 
relativní vlhkost) 
Suchá na povrchu a vhodná 
k dalšímu zpracování asi po 4–6 
hodinách. Úplná silifikace po 
několika dnech. 
Při nižší teplotě a/nebo vyšší 
vlhkosti vzduchu dodržujte delší 
dobu schnutí. 

Skladování 
V chladu a chraňte před 
mrazem. Otevřený obal těsně 
uzavřete. 
 
 
Deklarace 
Upozornění 
Nevdechujte rozstřik. 

Třída ohrožení vody 
TOV 1 podle německého 
předpisu VwVwS 
 
Kód výrobku 
M-SK01 
 
Platí údaje uvedené v aktuálním 
bezpečnostním listu. 
 

 
 
Údaje pro stříkání Airless 
 

Otvor trysky 
Palce   mm Úhel stříkání Tlak (bar) Ředění 

0,021-0,027 0,53-0,69 40–80 ° asi 150 asi 5 % 
 
 
 
Vícevrstvé nátěry 
Příprava povrchu 
Podklad musí být pevný, suchý, 
čistý, stabilní a bez výkvětů, 
spečených vrstev, separačních 
prostředků, korozívních složek 
nebo jiných mezivrstev bránících 
spojení. 

Ověřte vhodnost, stabilitu a 
přilnavost stávajících nátěrů. 
Narušené a nevhodné 
povrchové úpravy důkladně 
odstraňte a zlikvidujte podle 
předpisů. Klihové barvy 
důkladně omyjte. 

Nové čerstvé omítky odborně 
fluátujte, v případě barevných 
povrchových úprav celoplošně. 
Podklad podle potřeby natřete 
základním nátěrem a/nebo 
přechodovým nátěrem. Viz také 
předpis VOB, část C a norma 
DIN 18363, odstavec 3. 
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Podklad Základní nátěr1) Přechodový nátěr2) Vrchní nátěr 
normálně savé 
podklady, např. vnitřní 
omítka (skupiny PI, PII, 
PIII), nenarušené, 
matné disperzní 
barevné nátěry 

 

Silikat-Innenfarbe ELF 
1806, v případě potřeby 
zřeďte vodou 

Silikat-Innenfarbe ELF 
1806 

Brillux Raufaser 31, 51 
a 71 4) 

silně savé podklady, 
např. porózní, 
pískovatějící vnitřní 
omítka (normální 
omítka skupiny PI, PII, 
PIII), beton, 
vápenopískové cihlové 
zdivo, nenarušené 
silikátové barevné 
nátěry 

1–2x mokré do vlhkého 
pomocí Silikat-Grund ELF 
1803 a vody v poměru 1:1 

Sádrové omítky 
(skupiny PIV), 
sádrokarton, lesklé 
disperzní barevné 
nátěry 

Haftgrund ELF 3720 3) 

 
1) Uvedené základní nátěry a plnicí nátěr Silikat-Streichfüller 3639 nejsou ověřeny jako vhodné pro 

alergiky. 
2) V případě potřeby plnicích vlastností nebo struktury použijte jako přechodový nátěr plnicí nátěr Silikat-

Streichfüller 3639. 
3) Měkké sádrové omítky a tmelové hmoty nejdříve upevněte podle potřeby základním hloubkovým 

nátěrem Lacryl Tiefgrund ELF 595 nebo Tiefgrund 545. 
4) Ověřeno jako kompletní skladba povrchové úpravy TÜV, „Vhodné pro alergiky“. 
 
 
Upozornění 
Zakrytí ploch 
Okolí natíraných ploch, zvláště 
sklo, slínkové a přírodní 
kamenné prvky pečlivě zakryjte. 
 
Zpracování trhlin a 
poškozených míst 
Po základním nátěru zarovnejte 
trhliny a důlky s povrchem směsí 
silikátové barvy a křemenného 
písku, vhodnou pro nanášení 
stěrkou. Na tmelená místa 
znovu naneste základní nátěr. 
Při větším poškození podkladu 
opravte omítku. 

Tmelení drsných ploch 
V případě potřeby vyhlaďte 
drsné plochy před vícevrstvou 
povrchovou úpravou tmelením, 
např. minerálním ručním tmelem 
Mineral-Handspachtel leicht 
1886. 
 
Reakce s podkladem 
Při renovačních nátěrech na 
vodou ředitelných povrchových 
vrstvách se mohou ve 
výjimečných případech 
působením vlhkosti aktivovat 
alergenní látky existující 
v podkladu. Proto doporučujeme 
provést zkušební nátěr a ověřit, 
zda takové reakce nastanou. 

Povrchová úprava sádrových 
omítek 
U sádrových omítek se silnou 
savostí není vždy dosaženo 
dostatečného ztuhnutí. Pro 
spolehlivé posouzení 
doporučujeme ověřit přilnavost 
kompletní stavby povrchové 
úpravy odtrhovou zkouškou 
pomocí samolepicí pásky (páska 
tesa 4651). Popřípadě proveďte 
hloubkový základní nátěr. 
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Zbarvení sádrokartonu 
Pokud hrozí pronikání zbarvení 
neošetřeným sádrokartonem, je 
třeba nanést další uzavírající 
povrchovou úpravu. V závislosti 
na stavu předmětu použijte např. 
nátěr Aqualoma ELF 202, 
Isogrund 924 nebo CreaGlas 
2K-PU-Finish 3471. K přesnému 
posouzení je vhodný vzorkový 
nátěr v šířce několika desek 
včetně spár a tmelených míst. 
 
Citlivost sádrových tmelových 
hmot na vlhkost 
Sádrové tmelové hmoty od 
výrobců sádrokartonových 
desek mohou být zvláště citlivé 
na vlhkost a způsobovat tak 
bobtnání, tvoření bublin nebo 
dokonce odlupování (viz také 
dokument „Tmelení 
sádrokartonových materiálů“ – 
vydaný sdružením 
Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V.). 
Proto zajistěte rychlé schnutí 
dostatečným větráním a 
teplotou. 
 
Kompatibilita s těsnicími 
materiály 
Při povrchové úpravě těsnicích 
materiálů, např. akrylových 
těsnicích hmot, mohou na 
nátěrovém materiálu vlivem 
větší elastičnosti vznikat trhliny. 
Může také docházet ke zbarvení 
povrchové úpravy. Protože je na 
trhu mnoho různých těsnicích 
systémů, je nutné posoudit 
přilnavost a zpracovatelnost v 
konkrétních případech pokusem. 
  
Opravy 
Viditelnost oprav na ploše závisí 
na stavu předmětu. Podle listu 
BFS č. 25, části 4.2.2.1, 
odstavce e) tomu nelze zcela 
zamezit. 

Stínování povrchu po 
vyschnutí 
Z důvodu chemických procesů 
spojování může za nepříznivých 
podmínek předmětu ve spojení s 
např. nerovnoměrnou savostí 
podkladu, různých vlhkostí 
podkladů a stávající alkality, 
popř. obsahu příměsí v podkladu 
vzniknout stínování barevného 
odstínu a povrchu. To však 
nepředstavuje technicko funkční 
nedostatek a není proto 
důvodem k reklamaci. 
 
Použití na plochy osvětlené 
rozptýleným světlem 
Na hladkých plochách se 
speciálními světelnými 
podmínkami (rozptýlené světlo) 
doporučujeme použít speciální 
vnitřní disperzní barvy jako 
Glemalux ELF 1000 nebo Super 
Latex ELF 3000. 
 
Snížení citlivosti povrchu u 
intenzivních odstínů 
Ke zvýšení odolnosti povrchu 
a omezení „psacího efektu“ 
u matných nátěrů v intenzivních 
odstínech doporučujeme provést 
skladbu nátěrů pomocí 
Vetrolux ELF 3100. Další 
informace o vlastnostech a 
aplikaci najdete v technickém 
listu Vetrolux ELF 3100. 
 
Další údaje 
Respektujte údaje uvedené 
v technických listech 
používaných výrobků. 

Poznámka 
Tento technický list byl vytvořen 
podle německých zákonů, 
norem, předpisů a směrnic. 
Všechny údaje byly přeloženy z 
aktuální německé verze. Jeho 
obsah nezakládá žádný smluvní 
právní vztah. 
Zpracovatel/kupující stále 
odpovídá za to, že musí ověřit 
vhodnost našich výrobků k 
zamýšlené aplikaci. Platí také 
naše Všeobecné obchodní 
podmínky. 
 
Při publikaci nové verze tohoto 
praktického informačního listu s 
novými údaji přestávají platit 
dosavadní údaje. Aktuální verze 
je k dispozici na internetu. 
 
Brillux 
Postfach 1640 
48005 Münster 
Německo 
Tel. +49 (0)251 7188-0 
Fax +49 (0)251 7188-105 
www.brillux.com 
info@brillux.com 
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