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Bílá vnitřní vápenná barva KLINOSAN Color

Již delší dobu se na nás řada zákazníků obrací s požadavkem na povrchové úpravy na bázi vápna, a to
jak pro historické objekty, tak pro objekty určené k trvalému bydlení. Vnitřní vápenná barva KLINOSAN
Color tyto požadavky naplňuje.
Díky vysokému podílu hašeného vápna je vhodná především pro použití do interiérů historických
objektů. Ale své místo má i v interiérech obytných objektů, a to zejména v prostorách, kde je riziko tvorby
plísní jako jsou kuchyně, sklepy, spíže a podobně.
Bílá vápenná barva KLINOSAN Color je součástí systému KLINOSAN - trvalé řešení plísní, kde se
používá jako povrchová úprava na KLINOSAN stěrku či omítku.
Škála výhod, které tato povrchová úprava přináší:
 Vysoký podíl hašeného vápna výrazně snižuje riziko tvorby plísní na povrhu omítek
 Velmi dobrá prodyšnost umožňuje aplikaci barvy na všechny typy sanačních omítek (Sd<0,02m)
 Snadná aplikace – na rozdíl od klasického vápna lze aplikovat i malířským válečkem
 Vysoká odolnost proti otěru za sucha umožňuje aplikaci i v místech se zvýšenou koncentrací osob, jako jsou chodby, veřejné prostory apod.
 Jde o ekologicky šetrný produkt s minimálním podílem těkavých látek a nulovým obsahem těžkých kovů
Technické detaily
Barvu lze tónovat, ale pouze některými práškovými pigmenty, a to na jemné pastelové odstíny.
Při aplikaci na nové omítky se nejprve aplikuje tzv. základní (penetrační) nátěr, což je Klinosan Color naředěný 1:1 s vodou. U dalších nátěrů lze barvu ředit
již maximálně 10% vody.
15l balení barvy vám vystačí pro plochu cca 60m2 (základní nátěr + 2 vrstvy bez ředění).

KLINOSAN –TRVALÉ ŘEŠENÍ PLÍSNÍ

Abychom Vám řešení plísní co nejvíce usnadnili, připravili jsme
návod, kde jsou popsány 3 základní kroky při aplikaci systému
KLINOSAN, který trvale vyřeší problém s plísněmi v domácnostech i
ve zdravotnických, školských a komerčních objektech.
1) Ošetření napadených míst sprejem KLINOSAN Restart
2) Odstranění plesnivé malby
3) Aplikace KLINOSAN stěrky v tloušťce 0,5-1cm
4) Malování speciální barvou KLINOSAN Color (tento krok již
není nutný, stěrka KLINOSAN je po vyschnutí bílá a může
sloužit jako finální vrstva)
PDF Návod k aplikaci je k dispozici na našem webu (sekce Ke
stažení -> Návody, PoV, bezpečnost…).

TENTOKRÁT TO DÁM! JAK BÝT MÉNĚ
VYČERPANÝ, ALE STEJNĚ ÚSPĚŠNÝ?
Znáte to také? Ráno přijdete do práce
plni odhodlání a v poledne je veškerá
vůle pryč. Jenže povinností před vámi
spousta a tak musíte napnout
všechny síly a překonat se. A večer
padnete vyčerpáním...
Čím to je? A co se s tím dá dělat?
Přečtěte si, vyzkoušejte a třeba nám i
napište, jak to u vás dopadlo. :)

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE NA NAŠEM WEBU

FOR ARCH (Praha) a TEPNY DOMU (Brno) 2016

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI
20.-24.9.2016 For Arch 2016 - Praha,
Letňany
26.-27.9.2016 Tepny domu 2016 Brno, hotel Voroněž
Na veletrhu ForArch nás najdete v hale
1, stánku C23. Pod tímto kódem se
skrývá tradiční stánek RealSanu s
našimi odborníky, kteří s vámi proberou
vše, co budete potřebovat.
Hned vedle si pak můžete "naživo" osahat designovou omítku Decopierre a
posoudit, nakolik je její imitace přírodního kamene věrohodná.
V Brně vás pak zveme na mezinárodní konferenci Tepny domu 2016, kde se
budeme zaměřovat zejména na představení systému KLINOSAN, ale bude zde i
spousta prostoru k neformálně odborným (či odborně neformálním) rozhovorům. :)

PROGRAM KONFERENCE TEPNY DOMU A PŘIHLÁŠKY - ZDE

Můžeme Vám pomoci? Napište nám!
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