Termoizolacní

zrcadlo... a v zrcadle se vidíte, protože zrcadlo
svetlo odráží. Stejne, ale s teplem, funguje termo-

reflexe - tepelný odraz. Neodrážísvetlo, odráží
teplo a brání jeho pruniku do materiálu - zdi. Termoreflexní náter díky svému výjimecnému složení
odrazí až 87 % tepelného zárení zpátky do místnosti. Zed, která není ohrátá, nemuže vést teplo
smerem ven a prostor se pomaleji ochlazuje.

Princip fungování náteru je v dutých
keramických mikrokulickách,
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Desí Vás úcty za plyn nebo elektrinu
na vytápení? Uvažujete jak ušetrrt? Prinášíme Vámjeden návod jak "zateplit" dQm
ci byt s co nejnižšími náklady a s minimální pracností. Když umíte vymalovat
pokoj, tak zvládnete svépomocne i toto
zateplení.
Základní zákon prenosu tepla zjednodušene zní, že teplo se šírí z teplejších míst
na místa chladnejší. V zime probíhá tento
prenos tepla z teplého interiéru Vašeho bytu
ven, v léte zvenku dovnitr. Prenos tepla
probíhá jedním ze trech zpusobu - vedením, proudením nebo sáláním. Vedení je
prímý prenos tepla materiálem. Kovová
lžicka ponorená do horkého caje se ohrívá
až po její špicku, která se posléze stane
prmš horkou k uchopení. Lžicka vede teplo.
Stejný proces probíhá v cihle, ze které je
postaven Váš dum.
Proudení je prenos tepla v plynu nebo
v tekutine. Když položíte ruku nad horkou
plotnu varice, cítíte jak vzduch prenáší teplo
smerem vzhuru. Opet z míst teplejších
na místa chladnejší. Opet ven z Vašeho
domu páry ve zdi.
Sálání je prenos elektromagnetických vln
prostorem. Teplo slunce, teplo radiátoru...
to vše je sálání.Vetšícást (až 90 %) prenosu
energie v prostredíprobíhápráve sáláním.
I když Vaše oci sálání energie nevidí, vaše
kuže a nervové zakoncení v ní jej vnímají.

-

Zastavme se na zacátku procesu prenosu tepla
zdí. Sálavá tepelná energie z místnosti dopadá
na vnitrní povrch zdi. Každý materiál cást této
energie pohltí, cást odrazí zpet. Odrazivost
závisí
napr.
na barve - cerná barva a barvy
tmavé pohlcují více než bná. Klasické stavební
materiály a nátery pohltí cca. 50 - 70 % tepelné
energie a pouze zbylá cást je odražena smerem
zpet. Cestou jak zabránit úniku tepla je odrazit
(vrátit) co nejvetší cást energie zpet do místnosti. Približme si to na svetle, které je stejne jako
teplo vlnení, pouze s jinou vlnovou délkou. Pres
ciré sklo prejde až 97 % svetla. "Dýmové" sklo
cást svetla zachytí a propustí pouze kolem 80 %.
Když ale na sklo nanesete vrstvicku rtuti, získáte

velikých pouze

Ony dodávají

materiálu

jeho

termoreflexní vlastnosti. Na povrchu zdi se
po vyschnutí a vyzrání barvy vytvorí souvislá
vrstva techto kulicek, která vykazuje
vlastnosti "tepelného zrcadla".
Odrazí teplo do prostoru drív než
stihne ohrát povrch zdi a být

odvedeno ven. Keramickékulic-

j

ky jsou duté a fungují izolacne
jako malé termosky. Propujcují
materiálu nejen termoreflexní ale
i významné termoizolacní vlastnosti. Termoizolacní náter je pro
tento produkt asi výstižnejší termín.
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Termoizolacním náterem
mužete ošetrit celek nebo

pouze nejvíc exponované cásti
domu. Severní zdi, stropy pod
strechou nebo podlahy. Pozor,
náter není všemohoucí a neod-

straní technologické vady stavby Rezmikrosférou - praskliny a rozjeté spáry mezi panely.
náteru zvyšují jeho tvrdost a tím životnost.
Opravte tyto závady ješte pred
nanesením náteru.
Díky svému sférickému tvaru výrazne brání
usazování prachu a necistot.

Keramické mikrokulickyna povrchu

Aplikace termoizolacniho
Mikrokulicky
jsou rozptýleny v paropropustné
elastické bázi, která je prodyšná a umožní domu
dýchat. Propustnost pro páru a schopnost jejího
odvádení je duležitou vlastností náterové hmoty
brání tvorbe plísní. Tvorba plísní je zpusobena
nedostatecnou tepelnou izolací zdi a tepelnými
mustky. Tyto vznikají hlavne v míste prekladu, kde
dochází k nežádoucí kondenzaci vodních par
na povrchu zdi a k následnému plesnivení. Vetšina protiplísnových náteru prímo nicí plísne, ale má
omezený úcinek na krátkou dobu. Termoizolacní
náter

odstranuje

prícinu

plesnivení

-

Obsah kbelíku
po otevrení dukladne promícháme. Nanášíme ve 2 - 3 vrstvách na cistý, suchý,

predem pripravený podklad. Natíráme
jako klasické barvy - malírskou štetkou,
váleckem nebo stríkáním. Mezi jednotlivými
vrstvami musíme zachovat technologickou
prestávku
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Spotreba
vyšší

Zateplování

domu ci bytu je vetšinou investicí,
která se pohybuje v desítkách tisíc korun, nezrídka se blížíke sto tisícum. Náklady na zateplení
termoizolacním náterem jsou o rád nižší a nezruinujíVás. Tento zpusob zateplení má výborný
pomer mezi náklady a "užitkem". Prináší výrazné
energetické úspory od 15 do 35 % v závislosti
od tepelné vodivosti podkladu.

zdi.

-

24 hodin

v závislosti

na tep-

-

náteru

fasádní

na zateplení fasády bývá

omítky

nejsou

tak hladké

jako

interiérové. Pro tento úcel musíte pocítat se
spotrebou 0,5 - 0,8 kg na m2. Nejnárocnejší
na spotrebu jsou brizolitové omítky, které
mají hrubou strukturu a tím velký povrch.
Zde se spotreba zvyšuje až na 1 kg na m2.
Duležitou pOdmínkou pro venkovní aplikaci je
teplota, která nesmí v dobe náteru a po dobu
1 - 2 dnu po aplikaci klesnout pod 7°C.

Vrstvamikrokulicekpo vyschnutí

Obrovskou výhodou aplikace na vnitrní zdi bytu
v interiéru je možnost provést všechny práce
svépomocne. Celá akce Vás tak bude stát rádove
tisícikoruny. Natíráte pouze ty steny domu, kterými uniká teplo - venkovní zdi. Natírat prícky mezi.
jednotlivými obytnými místnostmi je zbytecné,
i když se doporucuje urcitý presah náteru aa-ty,to
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lote a vlhkosti. Spotreba náteru v interiéru je
300 gramu na m2 podle stavu omítky. Cím
hladší omítka, tím nižší spotreba. Z 1 kg
hmoty natrete cca 3 m2. Náter pred aplikací
promíchejte ale neredte - je distribuován
ve finálním stavu. Doporucujeme natrít zed
pred aplikací vhodnou penetrací - zajistí
lepší ulpení náteru, zabrání jeho odlupování
a sníží spotrebu samotného termoizolacního
náteru. Malíri ríkají, že náter penetrací není
doporucením, ale nezbytnou nutností.

mosty a dlouhodobe chrání zed. Je navíc antikondenzacní, zabranuje orosování zdi a rovnomerne
rozmístuje teplo po povrchu podkladu.

~

náteru

je velice jednoduchá.

-

Všechny bežne používané (tzv. kontaktnQ izolacní systémy využívají polystyrén ci minerální
vatu ke zpomalení prenosu tepla vedením.
Staví tepelnému toku bariéru, která se snaží
"zachytit" teplo v miniaturních vzduchových
kapsách. Každá izolace má ovšem schopnost
zabrzdit pouze urcitou cást tepelného toku,
když je tepelne nasycena, její úcinnost se
snižuje.

100 mikronu.

náter je možné aplikovat i jako
fasádní barvu na vnejší steny domu. Ošetrená
fasáda se vyznacuje vysokou odrazivostí slunecního zárení, dochází ke snížení prohrívání obvodových zdí a k sníženému prohrívání vnitrního
prostoru. Náter úcinne chrání fasádu pred UV
zárením i povetrnostními vlivy, zajištuje vysokou
odolnost proti tvorbe ras, mechu a plísní. Navíc
je prodyšný pro vodní páru ale omyvatelný.
V našich klimatických podmínkách je úcinek
zateplení fasády termoizolacní barvou srovnatelný s náterem vnitrních zdí. Náter, nanesený na vnejší omítku domu, odráží v zime
teplo pronikající zdí ven, zpátky do objektu.
Ošetrená fasáda se vyznacuje nízkou
emisivitou - nízkým uvolnováním
tepla do venkovního prostredí.

Odraz
tepla
uklasických
povrchu
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