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Termoizolaãní nátûry
Fakt, Ïe teplo proudí z teplej‰ích míst na místa chladnûj‰í,
dÛvûrnû známe. V zimû tento fyzikální jev nestydatû zvy‰uje
náklady na vytápûní, v létû nás trápí v pfiehfiát˘ch budovách.
Dfiíve se pfii v˘stavbû domÛ na izolaãní vlastnosti stûn moc
nehledûlo a relativnû mal˘mi okny pfiíli‰ tepla také neunikalo.

Miroslav Koubek

Text a foto Miroslav Koubek, odborná spolupráce Hana Vlková,
upravila Miroslava Paclová
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ostupem doby se okna zvût‰ovala
a stûny z klasick˘ch cihel s patfiiãnou
tlou‰Èkou nahrazovaly jiné materiály.
V˘voj do‰el k panelÛm s velmi ‰patn˘mi izolaãními vlastnostmi. V tepelnû ‰patnû fie‰en˘ch budovách nepfiimûfienû narÛstají
náklady na vytápûní a chlad jistû nepfiispívá
k dobré pohodû v místnostech. Navíc zde
dochází pfii nerovnomûrném prochládání zdí
k vzniku tak zvan˘ch tepeln˘ch mostÛ, sráÏí
se vlhkost a nastupuje plíseÀ.

Jak na unikající teplo
NeÏádoucímu úniku tepla brání fiada zateplovacích systémÛ. Prchajícímu teplu se vlastnû
postaví do cesty bariéra. Nejãastûji se obkládají fasády domÛ polystyrenem nebo minerální vatou. Vesmûs se jedná o velkou investici
spojenou se stavebním ruchem. Nejsme-li
majiteli celé nemovitosti, ale pouze bytu,
mÛÏeme nûkdy i o nápravû neÏádoucího stavu
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pouze snít. V pfiípadû, Ïe nemÛÏeme o‰etfiit
cel˘ objekt, ale také, kdy je‰tû chceme zv˘‰it
úãinnost jednoho zateplovacího systému dal‰ím, nabízí se nám jiné fie‰ení? Ano, jsou jím
zatím málo obvyklé nátûry.

Natírám, natírá‰, natírá
Izolaãní nátûry mají proti jin˘m zpÛsobÛm
vnitfiního zateplování ãetné v˘hody. Pfii pfiizdívání vnitfiní pfiíãky, nebo vnitfiním obkladu
termoizolaãním materiálem a následn˘m pfiekrytí sádrokartonem se zlep‰í tepelná bilance,
ale v‰e je na úkor prostoru v místnosti. Navíc
opût nemÛÏeme zcela vylouãit tepelné mosty.
Postup je pracn˘ a finanãnû nákladn˘. Dále se
pouÏívají tenké desky z polystyrenu v tlou‰Èce 0,5cm, které se lepí na stûnu a pak se pfietapetují. Ty se bohuÏel snadno po‰kodí.
Zateplení místností i cel˘ch budov v‰ak lze
fie‰it i nátûry – vãetnû nátûrÛ zevnitfi. Princip
pÛsobení speciálních termoizolaãních nátûrÛ

je ãlenem Cechu malífiÛ a lak˘rníkÛ âR,
pracuje jako technick˘ specialista
v podniku Barvy Laky Hostivafi. Ovládá
pfiedev‰ím barvy a ‰tûtce, ale zajímá jej
v‰e kolem stavebních prací a je fiemeslnû zdatn˘ v fiadû oborÛ. MÛÏete ho potkat pfii do‰kolování profesionálÛ, ve
v˘voji nov˘ch nátûrov˘ch hmot nebo pfii
prezentacích v˘robkÛ vefiejnosti. Je
neodmyslitelnou souãástí televizního
t˘mu Rad ptáka Loskutáka.
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TERMOIZOLAČNÍ
NÁTĚROVÁ HMOTA
snadný a ekonomický
způsob zateplení
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Akční ceny 10%
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Termoizolaãní nátûr lze v interiéru provést
svépomocí: podobá se bûÏnému malování.
PouÏívá se na nové vyzrálé zdivo nebo
podobnû jako nátûr pfii obnovû malování na
omyté vyãi‰tûné zdi. Ty vysajeme, omyjeme
roztokem mazlavého m˘dla, velké vrstvy star˘ch nátûrÛ odstraníme ‰krabkou. Pozor,

/03

Pfiíprava plochy

CERT

Nezbytnou sloÏkou termonátûru jsou reflexní
duté keramické mikrokuliãky, namíchané
v nátûrové hmotû. Po nanesení a vyschnutí
nátûru vytvofií kuliãky na zdi souvisl˘ povlak.
Vzniká jakási neviditelná zrcadlová plocha, od
které se teplo odráÏí zpût a pouze nepatrná ãást
prostupuje ven zdí. Nátûrov˘ základ má dal‰í
nezbytnou vlastnost – propou‰tí páry. Nedochází tedy k neÏádoucímu kondenzování vlhkosti, zdivo nadále d˘chá. Proto ani zdi neplesniví (bûÏné pfiípravky plíseÀ zniãí, neodstraÀují
v‰ak pfiíãinu, spoãívající v nerovnomûrném
ohfiívání a ochlazování povrchu, kde pak
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Z ãeho se skládají

dochází ke kondenzaci par). Souvisl˘ termoizolaãní nátûr vyrovnává tepelné mosty mezi
rozdíln˘mi stavebními materiály a v konstrukcích a tak dlouhodobû zdi chrání.

ÚSP

spoãívá na zpûtném odraze tepla do místnosti
a zamezení jeho pronikání do zdiva a následnû ven.

do 30.4.
18 kg
6 930,-

4 950,-

5 kg
1 925,-

1 375,-

Samotn˘ nátûr
Je jiÏ hotov˘, pfied pouÏitím se pouze promíchá,
nefiedí se. Nabídka zahrnuje ‰irokou barevnou
‰kálu, takÏe rovnou mÛÏeme míchat potfiebn˘
odstín. Naná‰í se ve dvou aÏ tfiech vrstvách
technikou, která nám vyhovuje – malífiskou
‰tûtku, váleãkem nebo nástfiikem. DÛleÏité je
nechat vrstvu dÛkladnû proschnout a teprve pak
naná‰et dal‰í. Pfiestávka b˘vá dvanáct aÏ ãtyfiiadvacet hodin podle teploty a vlhkosti v místnosti. DodrÏujeme stanovenou sílu nátûru nejen

Vyberte si z našich

nejprodávanějších odstínů
Zboží dodáme do 14 dnů po obdržení objednávky na vaši
adresu. Zdarma doprava a tonování vybraných odstínů:
odstín

číslo odstínu
5 kg
18 kg
dle NCS počet balení počet balení
bílá
S 0520 Y
S 0520 Y40R
S 0520 R
S 1020 G50Y

Objednávám závazně výše uvedený
počet balení vybraného odstínu.

Tónujeme i další odstíny ze vzorníku NCS.

Kontaktní údaje:
Jméno a příjmení.......................................
Adresa......................................................
Telefon......................................................

Objednávejte:
poštou: MICROTERM COLOR s.r.o., Březce 719, 783 13 Štěpánov
telefonicky: 585 154 215 nebo 724 375 768
mailem: info@maxitehrm.cz, maxitherm@maxitherm.cz

w w w. m a x i t h e r m . c z

PR0703

Revoluãní sloÏkou termonátûru jsou reflexní
duté keramické mikrokuliãky, od nichÏ se teplo
odráÏí zpût do místnosti.

v‰echny vady zdiva a praskliny musíme opravit pfied aplikací nátûru! Na suché stûny naneseme bûÏn˘ penetraãní nátûr, kter˘ sjednotí
povrch, zlep‰í pfiilnavost nového nátûru a zabrání jeho odlupování. Samozfiejmû se sníÏí
spotfieba termonátûru, kter˘ zbyteãnû nevsakuje do zdi. Teprve po základní úpravû plochy
termoizolaãní nátûr naneseme.
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na plo‰e, ale zejména peãlivû postupujeme
i v rozích a na ostûní. Spotfieba nátûru se pohybuje od 300 do 500 g na m2, 1 kg vystaãí na
2 aÏ 3 m2: ãím hlad‰í stûna, tím ménû nátûru
potfiebujeme. Natíráme vÏdy odvodové zdi, na
pfiíãkách to nemá v˘znam.

A co fasáda?
Nátûr samozfiejmû lze aplikovat i zvenãí. Pfii
jeho pouÏití jako fasádní barvy se naná‰í na
vnûj‰í omítku. I zde platí, Ïe nátûr je paropropustn˘. OdráÏí UV záfiení. V zimû zamezuje
úniku tepla a v létû chrání pfied neÏádoucím
prohfiívaní budovy zvenãí. Oceníme to zejména na exponovan˘ch jiÏních a jihozápadních
zdech. Pfii venkovním nátûru je vy‰‰í spotfieba
materiálu, protoÏe fasády jsou drsnûj‰í –
v prÛmûru je to 0,5 – 0,8 kg na m2. Nejnároãnûj‰í jsou bfiízolitové omítky, zde se spotfieba
zvy‰uje aÏ na 1,2 kg na m2. DÛleÏitou podmínkou pro venkovní aplikaci je teplota,
nesmí po dobu jednoho aÏ dvou dnÛ po aplikaci klesnout pod 7 °C. Pfiípadná po‰kození
staãí znova lokálnû pfietfiít.

Termoizolaãní nátûry
✔ zvy‰ují tepelnou stabilitu objektu,
✔ zamezují tvorbû plísní, na venkovních
zdech nárÛstu fias a mechÛ,
✔ chrání fasádu pfied povûtrnostními vlivy,
✔ jednodu‰e se aplikují a jsou omyvatelné, mají vysokou Ïivotnost a garanci
barevného odstínu minimálnû deset let,
✔ díky mírnû kónickému profilu na povrch
neulpívají neãistoty jako na bûÏn˘ch
zdech s nátûrem,
✔ investiãní náklady jsou niÏ‰í neÏ u dal‰ích zateplovacích systémÛ,
✔ náklady na topení se sniÏují o 15 – 35 %
v závislosti na podkladu,
✔ jsou vynikající i na izolaci stropÛ pod ploch˘mi stfiechami nebo chladn˘mi pÛdami,
✔ pouÏívají se pfii pokládání podlahového
vytápûní na zamezení prohfiívání podloÏí
a neÏádoucího úniku tepla dospodu.

Praktik radí
Kupujte vÏdy provûfiené
pfiípravky s certifikátem!
Práce si mÛÏe kaÏd˘ normálnû zruãn˘
ãlovûk provést sám a nepotfiebuje fiemeslníky, stavební ãinnost je porovnatelná
s normálním malováním. Je pochopitelné, Ïe nátûr není v‰elék a plnû nenahradí
venkovní zateplení v normalizované
tlou‰Èce, ale zejména pfii vnitfiním pouÏití
se jedná o jedineãn˘ zpÛsob s velmi pfiízniv˘mi úãinky na domácí pohodu a s pfiekvapiv˘mi izolaãní vlastnosti.

Nejlépe se projeví vlastnosti termoizolaãního nátûru na stûnách bíl˘ch a svûtl˘ch pastelov˘ch odstínÛ, které mnohem lépe odráÏí teplo neÏ odstíny tmavé,
kde vÏdy dochází k dílãímu pohlcování.
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