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razí zpût. Klasické stavební materiály
a nátûr y pohltí cca 50 – 70 % tepelné
energie a pouze zbylá ãást je odraÏena
smûrem zpût. Cestou jak zabránit
úniku tepla je odrazit (vrátit) co nejvût‰í
ãást energie zpût do místnosti – vyuÏít
principu termoreflexe, tepelného odrazu. A právû zde se uplatní termoreflexní nátûr.
Proã tento nátûr odráÏí tolik tepla?
Princip jeho fungování je v dut˘ch sklokeramick˘ch mikrokuliãkách, velik˘ch
pouze 50 – 100 mikronÛ. Ony dodávají
materiálu jeho termoreflexní vlastnosti.
Na povrchu zdi se po vyschnutí a vyzrání
vytvoﬁí souvislá vrstva tûchto kuliãek,
která vykazuje vlastnosti „tepelného
zrcadla“. Odrazí znaãnou ãást tepla

TERMOIZOLAâNÍ NÁTùRY
Spojení „tepelné izolace“ se uÏ pevnû zabydlelo v na‰ich
slovnících. Jednoho vedou k úvahám nad sníÏením tepeln˘ch ztrát vysoké náklady na topení, druhého ãas, kter˘
musí vûnovat vytopení chalupy na pﬁíjemnou teplotu pﬁi
podzimních víkendov˘ch náv‰tûvách. AÈ je vá‰ dÛvod jak˘koli, nabízíme vám informaci o alternativním zateplení –
termoizolaãních nátûrech.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Nátûr, a izolující?
Urãitû se ãasto setkáte s nepochopením, moÏná s toãením hlavou uÏ pﬁi tûchto slovech. Nûkdy je ale lehké odsoudit pﬁedem to, co neznáme, nebo co si
nedovedeme teoreticky zdÛvodnit. Pﬁedstavte si, Ïe byste se pﬁenesli se sv˘m
televizorem pût set let zpátky v ãase.
Jak dlouho by tr valo, neÏ by vás inkvizice chytila a upálila? Mobilní telefony
se v posledních letech zabydlely nejenom v kapsách náctilet˘ch, ale i u jejich
babiãek a dûdeãkÛ. Doba se zmen‰uje

Po vyschnutí se vytvoﬁí na povrchu
nátûru nûkolikavrstevn˘ povlak sklokeramick˘ch kuliãek

a ztenãuje. Podívejme se jestli i tenké
termoizolaãní nátûr y nemají nûco do
sebe.
Jak probíhá v zimû ochlazování va‰eho
domu?
Topné tûlesa vyzaﬁují tepelnou sálavou
energii a souãasnû ohﬁívají okolní vzduch.
PﬁibliÏnû 50 % pﬁenosu tepla od radiátoru na zeì probíhá sáláním a 50 % proudûním a vedením ohﬁát˘m vzduchem.
Teplo pﬁená‰eno vedením je absorbováno povrchem zdi a pﬁená‰eno smûrem ven, kde je uvolÀováno do okolí.
V‰echny bûÏnû pouÏívané (tzv. kontaktní) izolaãní systémy vyuÏívají polystyrén ãi minerální vatu ke zpomalení pﬁenosu tepla vedením. Staví tepelnému
toku bariéru, která se snaÏí „zachytit“
teplo v miniaturních vzduchov˘ch kapsách. KaÏdá izolace má ov‰em schopnost zabrzdit pouze urãitou ãást tepelného toku, kdyÏ je izolace tepelnû
nasycena, její úãinnost se sniÏuje.
Sálavá tepelná energie z místnosti
dopadá na vnitﬁní povrch zdi. KaÏd˘ materiál ãást této energie pohltí, ãást od-

zpût do prostoru dﬁív neÏ stihne ohﬁát
povrch zdi a b˘t odvedeno ven. âást
tepla, které by ode‰lo navÏdy „ven do
svûta“ zÛstává doma. Sklokeramické
kuliãky jsou duté a fungují izolaãnû jako
malé termosky. PropÛjãují materiálu nejen termoreflexní ale i v˘znamné termoizolaãní vlastnosti. Sklokeramika i vzduch
v ní jsou totiÏ slabé vodiãe tepla.
Cílem zateplení je nejen sníÏení tepeln˘ch ztrát ale i odstranûní hygienick˘ch nedostatkÛ (plísní) a zaji‰tûní teplotní pohody pﬁi vyuÏívaní prostorÛ
budov. Termoizolaãní nátûr splÀuje i tyto
poÏadavky.
Mikrokuliãky jsou rozpt˘leny v paropropustné elastické bázi, která je prody‰ná a umoÏní domu d˘chat pﬁi zachovaní
vysokého stupnû reflexe. Termoizolaãní
nátûr má v˘znamn˘ antikondenzaãní
úãinek. Rozkládá teplo po povrchu zdi
a tím omezuje tvorbu tepeln˘ch mostÛ
(pﬁeklady, neizolované rohy místností),
na kter ˘ch dochází ke kondenzaci vlhkosti a k následné tvorbû plísní. Vût‰ina
protiplísÀov˘ch nátûrÛ pﬁímo niãí plísnû,
ale má omezen˘ úãinek na krátkou dobu.
Termoizolaãní nátûr odstraÀuje pﬁíãinu
plesnivûní – tepelné mosty a dlouhodobû chrání zeì.
Keramické mikrokuliãky poskytují
sv˘m ideálnû sférick˘m tvarem nejmen‰í povrch vzhledem k svému objemu. Mikrokuliãky v nátûru rolují po
sobû jako kuliãky ve valiv˘ch loÏiscích,
zvy‰uje se tím viskozita nátûru a jeho
roztíratelnost i pﬁi na pohled hust‰í koenzistenci. SniÏuje se doba sesychání
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Zateplování domu ãi bytu je vût‰inou
investicí, která se pohybuje v desítkách
tisíc korun, nezﬁídka se blíÏí ke sto tisícÛm. Náklady na zateplení termoizolaãním nátûrem jsou podstatnû niÏ‰í. Tento
zpÛsob zateplení má v˘born˘ pomûr
mezi náklady a „uÏitkem“.
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snadný a ekonomický
způsob zateplení
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V˘hody termoizolaãního nátûru
odráÏí unikající teplo zpût do interiéru,
brání jeho úniku ven
sniÏuje náklady na topení o 10 – 35 %
v závislosti na vodivosti podkladu
zvy‰uje tepelnou pohodu v místnostech
odstraÀuje pﬁíãiny tvorby plísní, zvy‰uje odolnost zdi k plísním, bakteriím
a ﬁasám
úãinnû chrání fasádu pﬁed UV záﬁením
a povûtrnostními vlivy
jednoduchá aplikace a lehká údrÏba
(omyvatelnost)
dlouhá Ïivotnost
nízké investiãní náklady
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TERMOIZOLAČNÍ
NÁTĚROVÁ HMOTA
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Termoizolaãní nátûr mÛÏete vyuÏít jako
interiérov˘ nebo exteriérov˘.
Obrovskou v˘hodou aplikace na vnitﬁní
zdi bytu v interiéru je moÏnost provést
v‰echny práce svépomocnû. Celá akce
Vás tak bude stát ﬁádovû tisícikoruny.
Natíráte pouze ty stûny domu, kter ˘mi
uniká teplo – venkovní zdi. Natírat pﬁíãky mezi jednotliv˘mi obytn˘mi místnostmi je zbyteãné i kdyÏ se doporuãuje
urãit˘ pﬁesah nátûru na tyto zdi. Natﬁení
vnitﬁní strany venkovních zdí teplo nejenom u‰etﬁí ale i zvy‰uje tepelnou pohodu
v místnostech, zdi nepÛsobí chladnû.
Termoizolaãní nátûr je moÏné aplikovat i jako fasádní barvu na vnûj‰í stûny
domu. Tento zpÛsob u‰etﬁí náklady na
topení v zimû a zv˘‰i komfor t bydlení
v létû. O‰etﬁená fasáda má niÏ‰í emisivitu (vyzaﬁování) tepla do okolí v zimním
období. V létû se vyznaãuje vysokou odrazivostí sluneãního záﬁení, dochází ke
sníÏení prohﬁívání obvodov˘ch zdí
a k sníÏenému prohﬁívání vnitﬁního prostoru. Nátûr úãinnû chrání fasádu pﬁed
UV záﬁením i povûtrnostními vlivy, zaji‰Èuje vysokou odolnost proti tvorbû ﬁas,
mechu a plísní. Navíc je nejenom prody‰n˘ pro vodní páru ale i omyvateln˘.
Termoizolaãní (termoreflexní) nátûr
pﬁiná‰í optimální termoregulaãní efekt,
zvy‰uje tepelnou stabilitu objektu –
v zimû „hﬁeje“ v létû „chladí“.
Termoizolaãním nátûrem mÛÏete o‰etﬁit cel˘ dÛm nebo pouze nejvíc exponované ãásti – severní zdi, stropy pod stﬁechou nebo podlahy. Pozor, nátûr není
v‰emohoucí a neodstraní technologické
vady stavby – praskliny a rozjeté spár y
mezi panely. Opravte tyto závady je‰tû
pﬁed nanesením nátûru.
Aplikace termoizolaãního nátûru je velice jednoduchá. Obsah kbelíku po otevﬁení dÛkladnû promícháme. Naná‰íme

ve 2 vrstvách na ãist˘, such˘, pﬁedem
pﬁipraven˘ podklad. Natíráme jako klasické barvy – malíﬁskou ‰tûtkou, váleãkem nebo stﬁíkáním. Mezi jednotliv˘mi
vrstvami musíme zachovat technologickou pﬁestávku 12 – 24 hodin v závislosti
na teplotû a vzdu‰né vlhkosti. Spotﬁeba
nátûru v interiéru je cca 300 gramÛ na
m2 podle stavu omítky. âím hlad‰í
omítka, tím niÏ‰í spotﬁeba. Z 1 kg hmoty
natﬁete pﬁibliÏnû 3 m2, nátûr ve dvou
vrstvách vás bude stát 100 – 120 Kã za
m2. Nátûr pﬁed aplikací promíchejte ale
neﬁeìte – je distribuován ve finálním
stavu. Doporuãujeme natﬁít zeì pﬁed aplikací vhodnou penetrací – zajistí lep‰í
ulpûní nátûru, zabrání jeho odlupování
a sníÏí spotﬁebu samotného termoizolaãního nátûru. Malíﬁi ﬁíkají Ïe nátûr penetrací není doporuãením, ale nezbytnou nutností.
Spotﬁeba nátûru na zateplení fasády
b˘vá vy‰‰í – fasádní omítky nejsou tak
hladké jako interiérové. Pro tento úãel
musíte poãítat se spotﬁebou 0,5 –
0,8 kg na m2. Nejnároãnûj‰í na spotﬁebu
jsou brizolitové omítky, které mají hrubou strukturu a tím velk˘ povrch. Zde se
spotﬁeba zvy‰uje aÏ na 1 kg na m2. Vyjádﬁeno finanãnû se u fasádních aplikací
pohybují náklady od 190 do 350 Kã za
m2. DÛleÏitou podmínkou pro venkovní
aplikaci je teplota, která nesmí v dobû
nátûru a po dobu 1 – 2 dnÛ po aplikaci
klesnout pod 7 oC.
Termoizolaãní nátûr je moÏné tónovat
do v‰ech odstínÛ. Doporuãujeme ov‰em
pouze svûtlé pastelové odstíny, které
zachovávají schopnost odrazu tepla.
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i pomûr sesychání. Keramické mikrokuliãky na povrchu nátûru zvy‰ují jeho
tvrdost a tím Ïivotnost. Díky svému sférickému tvaru v˘raznû brání usazování
prachu a neãistot.
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kg
• odráží teplo zpět
ět do interiéru
interiéru,
zabraňuje jeho úniku ven
• snižuje náklady na topení o 10 - 35%
v závislosti na vodivosti podkladu
• zvyšuje tepelnou pohodu v interiéru
• odstraňuje příčiny tvorby plísní,
zvyšuje odolnost zdi vůči plísním,
bakteriím a řasám
• účinně chrání fasádu před UV
zářením a povětrnostními vlivy
udržuje
• snadno se aplikuje a udr
držuje
j
(je omyvatelný)
• má dlouhou životnost
• nízké investiční nákladyy
Nátěr na požádání natónujeme dle vzorníku NCS.
Pro objednávky a informace
kontaktujte výrobce:
telefonicky: 724 375 768
mailem:
maxitherm@maxitherm.cz
poštou:
MICROTERM COLOR s.r.o.
Březce 719, 783 13 Štěpánov

DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA.
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