
110,6 21%

110,46 21%

110.51

21%

21%

21%

275,00 21% 150,00 3600,00

Fasádní vodou ředitelná siloxanová tenkovrstvá vysoce prodyšná a vodoodpudivá omítkovina s homogenním zrnitým vzhledem a s přísadou proti mechům a řasám. Je vodoodpudivá, omyvatelná (> 20 000 cyklů) a zároveň prodyšná. Je barvitelná. Zabraňuje pronikání srážkové vody do zdiva, současně však zvláštní struktura silikonu vytváří mikroporézní film, který umožňuje unikat vlhkosti ze zdiva. Poskytuje výbornou ochranu proti vodě a před zvětráváním. Zabraňuje růstu a vzniku řas. Má výbornou přilnavost na všech typech nových i starých podkladů na bázi vápna, cementu a na beton.

kg/m2 kg 24 125,00 3000,00150.43 F/M jemný/střední granulometrie 1 - 1,2mmbílá 2 ~ 2,5

94,80 2275,20

Silikátová vodou ředitelná tenkovrstvá omítkovina, prodyšná, vodoodpudivá.  Pro vnější i vnitřní použití. Vytváří strukturovaný  povrch.. Odolává dobře atmosférickým  vlivům. Má schopnost vyplnit menší nerovnosti podkladu. Je barvitelná. Produkt neabsorbuje smog, a tak fasády zůstávají dlouho čisté.

Siloxanové
Libra Tonachino Antialga

74,40 1785,60

Tenkovrstvá syntetická omítkovina pro venkovní i vnitřní použití na bázi vodné disperse akrylátového polymeru, praných a tříděných mramorových  granulí a speciálních aditiv.Akrylátová  pryskyřice dodává tomuto výrobku výbornou přilnavost k podkladu a vysokou odolnost k alkáliím a 

atmosférickým  vlivům. Využití mramorových  granulí místo pigmentů zaručuje hotové povrchové úpravě barevnou stálost mramoru.

186.03 Silikátové
Unisilk Tonachino FM

granulometrie 1,0 - 1,2mm

bílá 1,75 1,4  -1,7 kg/m2 kg 24 79,00 1896,00 118,50

Fasádní tenkovrstvá akrylátová omítkovina pro venkovní použití s efektem rýhované omítky. Obsahuje ochranné prostředky proti tvorbě řas. Je výborně zpracovatelná,  přídržná, odolná proti alkáliím a atmosférickým vlivům. Je barvitelná. Má průměrnou velikost zrn 1,5 - 1,8 mm.

VISCOLIT

dr M (střední zrna) dle vzorníku 1,60 4,5 kg/m2 kg 24 62,00 1488,00 279,00

bílá 2 ~ 2,5

MOC

balení s DPH

110,48 Durplast Rigato Acrilico Antialga bílá 1,60 3 ~ 3,2 kg/m2 kg 24 71,60 1718,40 214,80 86,00 2062,10

Tenkovrstvá akrylátová omítkovina pro venkovní i vnitřní použití s ochrannými prostředky proti tvorbě řas. Je výborně zpracovatelná,  přídržná, odolná proti alkáliím a atmosférickým  vlivům. Odolává vzniku a růstu řas. Je barvitelná. Dodává se v zrnitostech F (jemná), F/M (jemná až střední) a M (střední).

Kód Název Barva Specifická hmotnostSpotřeba/ vydatnost

1 nátěr

Jednotka Baleni MOC jedn. bez

DPH

MOC balení bez DPHKč/m2    1 nátěr bez DPH  odDPH MOC

jedn. s DPH

kg/m2

Akrylátová tenkovrstvá omítkovina pro venkovní i vnitřní  použití. Má výbornou kryvost, je prodyšná a odolná vůči atmosférickým  vlivům. Při aplikaci válečkem vytvoří efekt pomerančové  kůry (neředí se), při aplikaci štětkou nebo nástřikem hladký povrch (ředit 10 - 15% vodou). Je barvitelná.

Durplast Lamato Acrilico Antialga

F/M jemné/střední granulometrie 1-1,2mm bílá 2 ~ 2,5 kg/m2 kg 24 76,60 1838,40 153,20 92,00 2206,10

72,40 1736,70kg 24 60,30 1447,20 120,60F/M (není antialga) jemné/střední granulometrie 1-1,2mm

2552,00 46,40 139,20 3062,40hladký nátěr

0,4 ~ 0,6 kg/m2

kg 22 116,00

TENKOVRSTVÉ OMÍTKOVINY
Akrylátové
Durquarz Acrilico bílá 1,65 efekt pomeranč.kůra

0,8 ~ 1,2 kg/m2

kg 22 116,00 2552,00 92,80 139,20 3062,40

DPH MOC

jedn. s DPH

MOC

balení s DPH

Jednotka Baleni MOC jedn. bez

DPH

MOC balení bez DPHKč/m2    1 nátěr bez DPH  odKód Název Barva Specifická hmotnostSpotřeba/ vydatnost

1 nátěr


