Stálofarebnosť
fasádnych farieb
a omietok
Fasádne farby a omietky
sa v súčasnosti tónujú
modernými organickými
alebo anorganickými
kolorantami.
Aj napriek tomu, že sa
tieto materiály kombinujú s rôznymi špeciálnymi polymérnymi
živicami a tými najkvalitnejšími aditívami,
môže dochádzať po
určitom čase k zmene
farebných odtieňov.
Dôvodov je viacero a
preto sa treba pozerať
na túto problematiku
komplexne.

BASF Slovensko spol s r.o., Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, F: 041/72 345 92, E-mail: info.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk, www.fasadnestudio.sk

Pôsobenie prostredia

Keďže aspekty sú veľmi komplexné a rôznorodé, je potrebné,
aby sa pri posudzovaní stálofarebnosti zvolenej receptúry brali
do úvahy všetky možné vplyvy. Z uvedených dôvodov nie je
možné jasne deﬁnovať časové obdobie, v ktorom sú vonkajšie
povrchové vrstvy odolné voči svetlu a poskytovať garanciu
stálofarebnosti po dobu niekoľkých rokov! Zabezpečenie dlhšej
odolnosti vybraného odtieňa proti strate sýtosti sa dá však
docieliť správnym návrhom už v projektovej dokumentácii.
Návrh farebnej kombinácie by mal racionálne zvažovať všetky
vplyvy prostredia. Správnym výberom sa dá docieliť dlhodobé
zachovanie sviežeho vzhľadu.

Dodatočná dodávka tónovaného materiálu
a záverečné odporúčanie
V prípade zmeny farebného odtieňa ide o prirodzený jav, ktorý
nevychádza zo samotného materiálu povrchovej vrstvy. Tieto
zmeny sú spôsobené predovšetkým tým, že ﬁnálna povrchová
úprava je vystavená účinkom UV – žiarenia, agresívnej priemyselnej
atmosfére, kyslým dažďom alebo taktiež usadenému prachu,
ktoré trvalo zaťažujú sýtosť farebného odtieňa. Pri posúdení je
potrebné brať ohľad na to, v akej oblasti sa stavba nachádza
a zvážiť pôsobenie daných zložiek.

Sýta farebná kombinácia
Sýte farebné kombinácie na ploche môžu prispievať ku kratšej
stálofarebnosti. Čím je kombinácia kontrastnejšia a sýtejšia,
tým viac je zaťažovaná UV – žiarením. V prípade náhlych zmien
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Rozptyl svetla – hra farieb

farby alebo omietky a domiešaním na priľahlé plochy je možné
použiť okrem fyzickej vzorky aj pomoc spektrometra na získanie

Farebný odtieň môže byť vnímaný rôzne. Prirodzené denné
svetlo je v závislosti od dennej doby, ročných období a
poveternostných podmienok premenlivé. Dôležitú úlohu pri
jeho vnímaní zohráva aj poloha Slnka na oblohe. Denné svetlo
je podrobené neustálej zmene svojho spektrálneho zloženia, čo
má vplyv na rozdielne vnímanie farebného odtieňa počas dňa.
Prispieva k tomu taktiež hra svetla tieňov.
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