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V případě mechanicky znečištěné 
fasády se zateplením ETICS je 
potřeba dodržet předepsaný po-
stup pro její obnovu. Systémové 
řešení Baumit doporučuje nejprve 
důsledné omytí vodou, např. za po-
užití tlakové myčky s maximálním 
tlakem 200 barů a teplotou vody do 
35 °C. Do oplachové vody je nutné 
aplikovat v předepsaném poměru 
(podle intenzity znečištění až 1 : 10) 
speciální čisticí prostředek Baumit 
ReClean. Během aplikace příprav-
ku je možné zbavit fasádu zbytků 
mechanických nečistot také po-
mocí tvrdého kartáče. Po uplynutí 

12hodinové technologické pauzy 
je zcela suchý povrch připraven 
pro dva nátěry fasádní barvou, ve 
většině případů výrobkem Baumit 
StarColor. Tento silikonový nátěr se 
zvýšenou kryvostí charakterizuje 
mimo jiné vysoká paropropustnost 
a extrémní vodoodpudivost. První 
nátěr se nanáší zředěný s 10–15 % 
vody, následně druhý nátěr se 
aplikuje nezředěný po uplynutí min. 
4 hodin. Alternativně lze použít 
i fasádní barvu Baumit SilikonCo-
lor. Pro nanášení fasádní barvy je 
možné zvolit mimo jiné i techno-
logii stříkání Airless, která zaručuje 

rovnoměrné nanášení nátěru v krát-
ké době i na velké ucelené plochy.
Jinou formou znečištění fasády 
je biologické napadení jejího po-
vrchu řasami a plísněmi. I zde 
existuje ucelené řešení. Nejprve 
se doporučuje povrch fasády omýt 
čistou tlakovou vodou a zbavit ji tak 
hrubých biologických nečistot. Po 
oschnutí je v druhém kroku nutné 
aplikovat na znečištěné plochy vo-
dou ředitelný sanační nátěr Baumit 
FungoFluid. K nanesení poslouží 
váleček, popř. malířská štětka. 
Minimálně 12hodinové působení 
tohoto sanačního nátěru zamezí 
úniku mikroorganismů do nejbliž-
šího okolí či do jiných míst fasády. 
Následný oplach vodou a použití 
kartáče fasádu dokonale vyčistí. 
Po vyschnutí se povrch opatří dal-
ším nátěrem Baumit FungoFluid, 
který vytvoří ochrannou vrstvu 
před dvěma nátěry silikonovou 
fasádní barvou. Tou může být na-
příklad Baumit StarColor nebo její 
alternativa v podobě voděodolné 
a paropropustné silikonové barvy 
Baumit SilikonColor. 

Poměrně častým výsledkem kont-
roly fasády domu s vápenocemen-
tovou omítkou je zjištění drobných 
povrchových trhlin. O závažnosti 
takového poškození a následné ob-
nově rozhoduje šířka trhlin zjištěná 
speciálním měřítkem. Limitní hod-
notou je v tomto případě 0,5 mm. 
Trhliny o šířce do 0,5 mm jsou 
odborně hodnoceny jako drobné 
poškození. V technologickém po-
stupu obnovy fasády poté sehrává 
zásadní roli správná aplikace univer-
zálního základního nátěru se zpev-
ňujícími vlákny Baumit FillPrimer. 
Tento penetrační nátěr (ředění max. 
5 % vody) se nanáší na podklad 
válečkem nebo štětcem, a to rov-
noměrně a bez přerušení. Po jeho 
zaschnutí (24 hodin) je povrch při-
praven na dvě vrstvy výrobcem do-
poručené silikonové fasádní barvy 
Baumit StarColor. Druhým řešením 
drobných trhlin je použití penetrač-
ního nátěru Baumit MultiPrimer 
a následná aplikace dvou vrstev 
fasádní barvy Baumit FlexaColor. 
Předností této barvy s obsaženým 
organickým pojivem a silikonovou 
pryskyřicí je vysoká míra flexibility 
obou vrstev nátěru umožňující 
kvalitní přemostění drobných trhlin. 
Mezi vhodné podklady pro použití 
této barvy patří mimo jiné vyzrálé 
vápenocementové, cementové či 
minerální omítky a také betonový 
podklad. ■

Fasáda může trpět působením např. mechanic-
kých nečistot (prach, pyl) nebo mastnoty (saze, 
smog), ale často bývá také napadena řasami 
a plísněmi, což určuje následný způsob její obno-
vy. Zcela specifickou oblastí jsou drobná poško-
zení fasády vlivem menších trhlin. V úvahu je 
potřeba brát také konstrukci fasády, tedy zda se 
jedná o zateplovací systém ETICS, nebo o těžkou 
vápenocementovou omítku.

Obnova fasády prodlužuje 
její celkovou životnost

▲  Znečištěná fasáda domu před 
obnovou

▲  Obnova domu po prvním nátěru fa-
sádní barvou Baumit StarColor (vlevo) 
– porovnání s omytou fasádou (vpravo)  

▲  Mytí fasády tlakovou vodou

▲  Finální stav obnovy domu po dvou 
nátěrech fasádní barvou Baumit 
StarColor

▲  Kontrola velikosti trhlin na fasádě▲  Fasáda po mytí tlakovou vodou

▲  Příprava na aplikaci sanačního 
nátěru Baumit FungoFluid

▲   Aplikace sanačního nátěru Baumit 
FungoFluid


