INFORMAČNÝ LIST

ACTIN THERMO SAN
Protiplesňový
termoizolačný náter
na báze silikónov
pre exteriér a interiér.

Prednosti:
zabraňuje tvorbe plesní a rias,
antikondenzačný, eliminuje tepelné mosty,
schopný blokovať teplo,
znižuje náklady na kúrenie a chladenie,
extrémne nízka nasiakavosť a mimoriadna
priepustnosť pre vodné pary,
mimoriadna ochrana voči poveternostným
vplyvom,
vhodný na fasádu aj vnútorné steny,
minimálne sa špiní,
minerálny vzhľad,
výborné aplikačné vlastnosti.

Revolučný protiplesňový náter
ACTIN THERMO SAN je protiplesňový termoizolačný náter
s antikondenzačnými vlastnosťami. Ide o mimoriadne paropriepustný,
vodou riediteľný náter s vysokou odolnosťou voči poveternostným
vplyvom a špine. Jeho nenahraditeľnou súčasťou sú špeciálne
mikroguličky, ktoré sú pravidelne rozmiestnené v zmesi vysoko
kvalitných silikónových živíc, pigmentov a ostatných precízne vybraných
zložiek.

V čom je ACTIN THERMO SAN iný?
ACTIN THERMO SAN obsahuje tie najpokrokovejšie biocídne látky, ktoré
ničia široké spektrum plesní, rias a machov.
ACTIN THERMO SAN obsahuje minimálny podiel organických zložiek,
ktoré sú živnou pôdou pre mikroorganizmi (plesne, riasy ...).
ACTIN THERMO SAN zvyšuje povrchovú teplotu natretých stien v interiéri,
čím eliminuje kondenzáciu vodných pár na ich povrchu. Vďaka tejto
jedinečnej vlastnosti je prvým protiplesňovým náterom, ktorý odstraňuje
aj hlavnú príčinu vzniku plesní.
ACTIN THERMO SAN má popri výborných ochranných a dekoračných
vlastnostiach aj jedinečnú schopnosť blokovať teplo. Tým sa dosiahne
stabilnejšia teplota v interiéri počas celého roka a zníži množstvo
energie na vykurovanie a chladenie obývaných priestorov.
Po vyschnutí vytvorí ACTIN THERMO SAN na povrchu stien membránu,
ktorá neprepustí vodu a je zároveň veľmi priedyšná pre vodné pary. Jeho
funkcia by sa dala prirovnať k vysoko priedyšnej a zároveň nepremokavej
tkanine Goratex.

Kde použiť ACTIN THERMO SAN?
ACTIN THERMO SAN je vhodný takmer na všetky druhy vonkajších
i vnútorných stavebných povrchov, predovšetkým hlavne na:
- sanáciu zaplesnivených fasád,
- sanáciu vnútorných stien napadnutých plesňou,
- renováciu funkčných zatepľovacích systémov,
- nátery nových i starších minerálnych povrchov vrátane historických
fasád.

FUNGICÍDNA ÚČINNOSŤ
ACTIN THERMO SAN bol testovaný podľa EN 15 457. Vykazuje plnú účinnosť voči najširšiemu spektru plesní, ktoré sa vyskytujú
v našich podmienkach.

Aspergillus, Aureobasidium,
Candida, Cladosporium,
Fusarium, Mucor, Penicilium,
Rhizopus, Stachybotrys,
Trichoderma.

Porovnávacia vzorka bežnej silikónovej
farby (zaplesnivený krúžok v strede)
21 dní po naočkovaní plesní.

Vzorka náteru ACTIN THERMO SAN
(biely krúžok v strede) 21 dní
po naočkovaní plesní.
Ako je vidieť na obrázku, vzorka náteru
a jej okolie sú bez výskytu plesní.

POLYTEX, spol. s r.o.
Výrobca omietok, farieb a lakov
Porúbka 232, 013 11 Porúbka
Slovenská republika
Info linka: 00421 41 55 32 674
www.polytex.sk

Tento informačný list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania.
V Porúbke, 1.10.2012. Zmeny vyhradené.
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
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.

