INFORMAČNÝ LIST

ACTIN THERMO
Disperzný termoizolačný
náter pre exteriér
a interiér.

Prednosti:
antikondenzačný,
zvyšuje povrchovú teplotu vnútorných stien,
zlepšuje tepelnú pohodu v miestnosti,
schopný zachytiť časť unikajúceho tepla,
znižuje prehrievanie natretého povrchu,
odolný voči plesniam a riasam,
vhodný takmer na všetky druhy vonkajších
a vnútorných povrchov,
umývateľný,
pri sušení neuvoľňuje škodlivé látky,
štátnou skúšobňou potvrdené energetické
úspory na vykurovanie a ochladzovanie
priestorov o viac než 10%.

Maľujte s rozumom
ACTIN THERMO je termoizolačný náter s antikondenzačnými
vlastnosťami. Ide o vodou riediteľný náter priateľský k životnému
prostrediu. Má výbornú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Jeho
nenahraditeľnou súčasťou sú špeciálne mikroguličky, ktoré sú pravidelne
rozmiestnené v zmesi vysoko kvalitných živíc, pigmentov a ostatných,
precízne vybraných zložiek.
Keď budovy vykurujeme v zimnom období centrálne, napr. systémom
radiátorov, ktorých teplota sa pohybuje na úrovni 40-70°C, tepelná
energia sa šíri približne 50% prúdením a následne vedením
a 50% sálaním (žiarením). Tepelné žiarenie z radiátorov, ktoré prechádza
termonáterom ACTIN THERMO, je pohlcované a súčasne odrážané.
Obidva tieto mechanizmy bránia jeho voľnému prestupu, v dôsledku
čoho sa:
- zvýši povrchová teplota natretých stien (najmä pri aplikácii
z vnútornej strany), nedochádza k nežiadúcej kondenzácii vodných pár,
ktorá je hlavnou príčinou vzniku plesní,
- zlepší tepelná pohoda v miestnosti, bývanie nadobúda príjemnejší
a hodnotnejší rozmer,
- interiér v zimnom období pomalšie ochladzuje, čo vedie k zníženiu
nákladov na vykurovanie,
- exteriér sa v letnom období menej prehrieva (pri aplikácii z vonkajšej
strany), čím sa znižujú náklady na klimatizovanie.
Dalo by sa povedať, že použitím tejto špeciálnej farby si v určitom
časovom horizonte skrášlite svoj domov úplne zadarmo.
ACTIN THERMO je dostupný v širokej škále farebných odtieňov. Aplikuje
sa ako bežné farby maliarskym valčekom, štetcom alebo striekaním.
Aby náter vykazoval čo najlepšie izolačno-reflexné vlastnosti, je potrebné
akceptovať spotrebu náteru min. 350 gramov na jeden meter štvorcový.
Vhodnými podkladmi sú:
- vápennocementové a cementové omietky,
- kvalitné sádrokartónové dosky,
- silikátové a staršie súdržné disperzné nátery,
- minerálne podklady (betón, brizolitové omietky),
- dekoračné omietky,
- funkčné zatepľovacie systémy.
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Tento informačný list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania.
V Porúbke, 14.02.2012. Zmeny vyhradené.
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente vychádzajú z našich najlepších skúseností a poznatkov, sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie
záväzky. Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia diskutovaných výrobkov pre určitý konkrétny účel.

