
Možností, jak zatep-
lit byt nebo dům, je 
celá řada, my vám 
nyní nabízíme jednu 
z nich - vyzkoušejte 
termoizolační nátěr 
v interiéru. Pokud do-
kážete sami vymalo-
vat, zvládnete i tohle!
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RENOVACE

domu nebo bytu, například 
zdi orientované na sever, stro-
py pod střechou a podlahy. 

Jak na to
Díky použití termoizolačního 
nátěru v interiéru se sníží únik 
tepelné energie v zimě (za vy-
tápění zaplatíte méně peněz). 
Také se zbavíte plísní na zdi-
vu, protože termoizolační ná-
těr rovnoměrně rozkládá teplo 
po povrchu stěn a zvyšuje je-
jich povrchovou teplotu. Díky 
tomu se odstraní tepelné mos-
ty, které jsou hlavní příčinou 
tvorby plísní v interiéru.  

1Aplikace termoizolačního 
nátěru je opravdu snad-

ná. Nejdříve, podobně jako 
před malováním, zakryjte 

podlahu, nábytek a všech-
no ostatní vybavení míst-
nosti pevnou igelitovou fólií, 
kterou připevníte lepicími 
páskami.

2Pokud je předcházejí-
cí nátěr na více místech 

oprýskaný, bude nejlepší 

se ho zbavit; oškrábejte 
ho špachtlí. Stěny je vhod-
né oškrábat také v případě, 
když na nich máte větší po-

čet vrstev 
předchozích 
nátěrů. Tato 
nepopu-
lární práce 

se vám bohatě vyplatí: čím 
hladší a lépe připravená zeď, 
tím snadnější aplikace a niž-
ší spotřeba samotného ter-
moizolačního materiálu.

3Téměř vždy se někde 
objeví drobné trhlin-

ky a otvory ve zdi, k jejich 

Nelíbí se vám bílé stěny? 
Pak si vyberte z mnoha barev! 

Co budete potřebo-
vat (cca na 15 m2):

 5 kg termoizolačního nátěru

 akrylátový tmel 

 (podle potřeby)

 1,5 l prodyšné penetrace 

 malířskou špachtli 

 a váleček (nebo štětku)

 podložku pro otření válečku

 zakrývací fólii

 malířskou lepicí pásku Aby teplo
ZŮSTALO DOMAC

o očekáváte od nátě-
ru? Aby schoval lec-
jakou vadu na kráse 

a vypadal pěkně. Můžeme ho 
směle přirovnat k „make-upu“ 
– také nátěr dokáže sjednotit 
a zahladit drobné nerovnosti. 
Ale některé ještě slibují dal-
ší funkce, jako například ter-
moizolační efekt. Každý z nás 
přece dnes přemýšlí, kde 
ušetřit, a toto je jedna z cest 
k úsporám. Samozřejmě ani 
speciální nátěr není zadarmo, 
v interiéru se vám však vyna-
ložené náklady vrátí zhruba 
do dvou let (při aplikaci na fa-
sádu přibližně za 5 let). Ter-
moizolačním nátěrem můžete 
ošetřit celek nebo jen nejvíc 
ochlazovaná místa rodinného 

1 2 3 4
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Proč se 
termonátěr vyplatí

Termoizolační nátěr obsahuje sklokera-

mické mikrokuličky - částice o velikos-

ti 10 až 100 mikronů, které jsou duté 

a částečně vakuované. Fungují izolačně 

jako malé termosky. Na povrchu zdi se 

po vyschnutí a vyzrání nátěru vytvo-

ří prodyšný povlak těchto kuliček, kte-

rý propouští a snižuje vlhkost. Redukcí 

vlhkosti materiálu, v tomto případě zdi-

va, se zmenšuje i jeho tepelná vodivost. 

Mikrokuličky jsou rozptýlené ve speciál-

ní bázi, která je prodyšná a umožní stě-

nám vašeho domu nebo bytu dýchat. 

Co se hodí vědět? Termoizolační nátěr 

dokáže odstranit většinu plísní, které 

se vyskytují ve vašem příbytku, protože 

rovnoměrně rozkládá teplo po povrchu 

zdí. Tím odstraňuje takzvané tepelné 

mosty, které jsou hlavní příčinou tvor-

by plísní v interiéru. Tepelný most si 

představte jako místo, kde se setkávají 

v jednom bodě dvě různé teploty zdiva 

(například v rozích místností). 

HRAJETE O: 3X TERMOIZOLAČNÍ NÁTĚR
(1. výherce získá 18kg balení, 2. výherce 12kg balení a 3. výherce 5kg balení)

SOUTĚŽ ● SOUTĚŽ ● SOUTĚŽ

Svou odpověď nám zasílejte prostřednictvím SMS odeslaných výhradně mobilním tele-

fonem v období od 8. 7. 2009 0.00 hodin do 22. 7. 2009 24.00 hodin na telefonní číslo 

907 99 09 ve tvaru:

NATERmezeraODPOVĚĎmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraADRESAmezeraPSČ. 

Příklad: NATER D EVA NOVAKOVA HLAVNI 5 PRAHA2 120 00

Vyhrávají 3 výherci, kteří budou kontaktováni marketingovým oddělením. 
Cena jedné SMS zprávy je 9 Kč včetně DPH pro všechny mobilní operátory 
v ČR. Soutěž provozuje a technicky zabezpečuje RINGIER ČR a.s. Úplná pravi-
dla soutěže naleznete na www.bleskhobby.cz.

Termoizolační nátěr šetří peníze
Uvažujete, jak uspořit náklady na vytápění svého domu nebo bytu? Nebo vás 
trápí plísně v interiéru? V obou případech může pomoci termoizolační nátěr 
MAXITHERM® - zajímavá alternativa klasického zateplení budov. Současně 
je také významným a dlouhodobě účinným pomocníkem v boji proti plísním 
na zdivu. Více informací se dozvíte na www.maxitherm.cz. 

Soutěžní otázka: 
Má termoizolační nátěr 
Maxitherm® dlouhodobý 
účinek proti plísním?

A) ano    
B) ne

INZERCE

zdí. Tím odstraň

mosty, které jso

by plísní v interi

představte jako 

v jednom bodě d

(například v rozí

vyspravení použijte akrylá-
tový tmel. Není to váš pří-
pad, nebo budete natírat 
stěny teprve podruhé, potře-
tí, a zdi vypadají stále dobře? 
V tom případě můžete krok 
č. 2 a 3. vynechat. 

4Před samotným natírá-
ním zeď ošetřete pro-

dyšnou penetrací, díky které 
pak bude nátěr lépe držet 
a spotřebujete ho méně. Ně-
které penetrace se ředí vo-
dou, jiné jsou připravené 
k okamžitému použití i bez 
ředění. Penetraci nanášejte 
štětkou nebo válečkem.

5Po zaschnutí penetra-
ce, což trvá zhruba 6 

hodin, promíchejte termo-
izolační nátěr v kbelíku. 

Před aplikací se nesmí ře-
dit. Spotřeba nátěru v inte-
riéru je cca 300 g na 1 m2 , 
z 1 kg hmoty natřete přibliž-
ně 3 m2.  

6Válečkem nebo malířskou 
štětkou naneste na zeď 

první vrstvu termoizolační-
ho nátěru. Postupujte stej-
ně, jako kdybyste malovali. 
Druhou vrstvu natřete stěny 
po takzvané technologické 
přestávce, která trvá kolem 
12 hodin. Tento odstup je tře-
ba dodržet, aby každá vrstva 
dostatečně a do hloubky za-
schla. 

ctvím SMS odeslaných výhradně mobil

n do 22. 7. 2009 24.00 hodin na telefon
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