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LUKOFAS SILIKON    
 
Charakteristika 
Omítky Lukofas silikon jsou disperzní strukturní omítky s přídavkem silikonové složky určené k venkovnímu použití. 
Silikonová složka zvyšuje vodoodpudivost a tím zlepšuje samočisticí vlastnosti povrchové úpravy. V základním 
vybarvení to jsou bílé pastovité hmoty, které se aplikují na předem připravené povrchy staveb. 
Povrchy upravené omítkami Lukofas silikon jsou odolné proti oděru, nárazu, povětrnostním vlivům, chemikáliím. 
Jsou paropropustné, tzn. umožňují aktivní dýchání, jsou omyvatelné, elastické a stálobarevné. Zasychání probíhá 
cca 24 hodin při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 50%. V případě vysoké vzdušné vlhkosti se může 
doba vysychání prodloužit až na několik dní. 
Omítky mají přilnavost k celé řadě podkladů jako beton, pórobeton, sádrokarton, štukové omítky, tradiční jádrové 
omítky, cementotřískové desky, umakart apod. Jsou snadno zpracovatelné s minimálními ztrátami. Jejich nanášení 
je možno provádět jak ručně, tak formou strojního omítání. Životnost povrchové úpravy disperzními omítkovinami 
Lukofas silikon je při správné aplikaci minimálně 20 let. 
 
Výrobky řady Lukofas silikon 
• Lukofas silikon – omítka 2 mm je strukturní omítka o velikosti zrna 2 mm s přídavkem silikonové složky. 
• Lukofas silikon – zatíraná je strukturní omítka typu zrno na zrno o tloušťce vrstvy do 2 mm s přídavkem 

silikonové složky. 
 
 
Technologický postup 
Připravenost pracoviště 
Práce se provádí při teplotě podkladu i vzduchu min. +5 °C a maximálně +25 °C. I po dobu zasychání, která je 
závislá na ročním období a činí minimálně 24 hodin, musejí být splněny tyto klimatické podmínky (po dobu 
zasychání chránit před deštěm a silným větrem). Venkovní práce se nedoporučují provádět za deště, mlhy a při 
silném větru.V případě vysoké vzdušné vlhkosti se zpomalí rychlost vysychání aplikované omítky. Během letních 
slunečných dnů je nutno práci v exteriéru rozvrhnout tak, aby slunce neozařovalo právě upravovanou stěnu. Rovněž 
je nutno dbát na to, aby stěna předchozím osluněním nebyla příliš rozehřátá. 
Všechny plochy výplní otvorů stavby musí být před zahájením prací chráněny před znečištěním omítkou vhodnými 
krycími prostředky (folie v rámech, snímací laky, snímatelné lepící pásky). K nanášení omítky je možno použít pouze 
nerezové nářadí, včetně nerezového míchadla. Nelze používat běžné zednické nářadí. Veškeré pracovní nářadí je 
třeba okamžitě po použití omýt vodou. Po zaschnutí se zbytky všech komponent odstraňují velmi obtížně 
mechanicky. Používané nářadí je výhodné odkládat do nádoby s vodou. Tak je zajištěno, že nedojde k zasychání 
během práce. 
 
Podklady: 
Podklady pro povrchovou úpravu Lukofas silikonem musí být suché, zbaveny prachu, mastných skvrn, nečistot  
a železných předmětů. Jestliže nelze železné předměty odstranit, je nutno je očistit a přetřít vhodným 
rozpouštědlovým antikorozním nátěrem. Silikátové porézní materiály musí být zkarbonizované, dostatečně vyzrálé 
(min. 4 - 6 týdnů) a musí mít předepsanou soudržnost. Plochy podkladů musí být hladké, bez výstupků a trhlin. 
V případě biologického napadení podkladu je potřeba provést jeho sanaci. 
Pokud není povrch dostatečně soudržný nebo vykazuje vysokou savost, provede se jeho nátěr přípravkem Lukofas 
zpevňovač, což je speciální vodná emulze určená k hloubkovému zpevnění. Aplikuje se přímo bez dalšího ředění. 
Po zaschnutí Lukofasu zpevňovače (4 - 6 hod) se v případě potřeby provede vyrovnání povrchu pomocí 
vyrovnávací stěrky. Ta slouží k fixaci sklotextilní mřížky při překrývání spár a trhlinek. Po zaschnutí stěrky  
(min. 48 hod) je podklad připraven pro nátěr omítkového základu a následné natažení omítkoviny. 
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Lukofas – podkladový nátěr 
Před aplikací omítky je nutno na připravený podklad nanést Lukofas - podkladový nátěr, který reguluje sací 
schopnost podkladu, zajišťuje dobrou přilnavost a optické pozadí. Nanáší se v příslušném barevném odstínu jako 
Lukofas silikon, nejlépe válečkem nebo štětkou. Neředí se. Doba zasychání je cca 24 hodin v závislosti na 
klimatických podmínkách. 
 
Nanášení omítky 
Úprava se provádí v technologickém sledu po ukončení klempířských a natěračských prací. Aplikuje se po zaschnutí 
omítkového základu Lukofas – podkladový nátěr (24 hod). 
 

• Lukofas silikon – omítka 2 mm se nanáší nerezovými nástroji ve vrstvě 2 mm. Natahuje se zdola nahoru 
přímo z promíchaných přepravních nádob. Poslední tah nerez platem by měl být vždy shora dolů, čímž dojde 
k přípravě podkladu pro strukturování. Po krátkém zavadnutí (cca 5 – 10 minut dle počasí) se povrch omítky 
strukturuje pomocí PVC hladítka. Hladítkem se zlehka pohybuje zvoleným směrem (svisle, vodorovně, 
kruhovitě), hrubá zrna se v omítce pohybují a vytvářejí konečnou strukturu. Hladítko musí být stále suché a 
čisté. Nanášení je třeba provádět v celé ploše bez přerušení a napojování. 
Spotřeba materiálu je cca 3,0 kg/m2  (cca 10 m2 z balení 30 kg). 

 
• Lukofas silikon – zatíraná se nanáší nerezovými nástroji ve vrstvě 2 mm. Natahuje se zdola nahoru přímo 

z promíchaných přepravních nádob. Poslední tah platem by měl být vždy shora dolů, čímž dojde k uhlazení 
kamínků a přípravě podkladu pro zatírání. Po krátkém zaschnutí (cca 5 minut) se povrch omítky velmi lehce 
zatírá suchým umělohmotným hladítkem tak, aby se sjednotil vzhled omítky v celé ploše. V žádném případě se 
povrch nedrásá. Při práci na stěnu objektu se nepřerušuje nanášení, dokud není celá stěna natažena a 
zatřena. 
Spotřeba materiálu je cca 2,75 kg/m2 (cca 11 m2 z balení 30 kg). 

 
Aplikace strojním omítáním  
Všechny uvedené typy omítek Lukofas je možno nanášet stříkáním pomocí omítací pistole s vhodnou velikostí trysky 
a kompresorem s potřebným výkonem. Takto lze dosáhnout různé hrubosti finální struktury (obdoba stříkaného 
břizolitu) dle požadavku zákazníka.  
 
Technické parametry 
 Lukofas silikon – 2 mm Lukofas silikon – zatíraná 
Měrná hmotnost (g/cm3) 1,84 1,76 
Sušina (%) min. 80 min. 80 
Přídržnost k podkladu - vápenocement (Mpa) 0,73                     (min. 0,25*) - 
Přídržnost k podkladu - beton (Mpa) 1,50                     (min. 0,25*) 1,59                    (min. 0,25*) 
Vodotěsnost na vápenocement. omítce (l/m2) 0,11                     (max. 2*) 0,10                    (max. 2*) 
Propustnost vodních par (m) 0,47                     (max. 1,5*) 0,38                     (max. 1,5*) 
Poznámka: * normované hodnoty 
 
Ochrana zdraví 
Lukofas silikon není klasifikován jako nebezpečný přípravek. Přesto se při práci s ním řiïte pokyny uvedenými na 
etiketách a v bezpečnostníchlistech.  
 
Likvidace obalů a nespotřebovaných zbytků 
Obaly i se zbytky vyschlého materiálu lze likvidovat společně s komunálním odpadem. Rozlitou omítku setřít savým 
materiálem a po vyschnutí likvidovat opět na skládce komunálního odpadu. 
 
Balení a skladovatelnost 
Omítky Lukofas silikon se dodávají v plastových kbelících po 30 kg. Skladovatelnost je 12 měsíců v původních 
obalech v suchých, krytých skladech při teplotách +5 až +30 °C. 
Nesmí zmrznout. 


