Ochranný deštník pro Váš dům.

RELIUS nátěrový systém pro střešní krytiny.
Střešní nátěrové systémy jsou určeny k ochraně střechy a prodloužení její životnosti
o mnoho let. To může být úspěšné pouze tehdy, pokud použijete materiály ve
špičkové kvalitě. RELIUS ochranný systém střešních krytin vyvíjený po mnoho
desetiletí nyní představuje inovativní produkt nejvyšší kvality na bázi nanotechnologií:
RELIUS Roof Acryl NanoTech

Střecha pro střechu
Střešní nátěrové systémy jsou určeny k ochraně střešních krytin a prodloužení jejich
životnosti o mnoho let. Používejte nejlepší a certifikované materiály zn. RELIUS Roof Acryl
Nanotech.
To nejlepší, co může být zákazníkovi nabídnuto. Tento speciální nátěrový systém střech je
výsledkem mnoha let výzkumu a vývoje ve spolupráci koncernu BASF a technické univerzity
v Mnichově. Díky svému celosvětovému patentu a jedinečnému složení na bázi
nanotechnologií nabízí systém bezkonkurenční výhody a vlastnosti:
-

-

Díky nanostrukturním složkám fluoro-polyuretanových pojiv je výjmečně UV stabilní,
trvale pružný, odolný vysokým teplotám, odolný vůči kyselým znečisťujícím látkám
v ovzduší, alkalicky stabilní, mrazu odolný vč.opakovaného rozmrazování.
Dodává obzvláště dobrý Antisoilingeffekt s nepřilnavým účinkem proti nečistotám.
Fotoaktivní nanočástice oxidu železa zajišťují nepřetržitý samočistící efekt.
Optimální odolnost proti napadení škůdci, řasami, houby, lišejníky a mechy.
Absolutně UV stabilní minerální pigmenty určitého barevného odstínu splňují všechny
nároky na maximální stálost barvy, zachování lesku a zamezení zkřídovatění.

Všechny tyto vlastnosti vedou k enormnímu zvýšení odolnosti vůči extrémním klimatickým
podmínkám a vysoké životnosti nátěru resp. ošetřené střešní krytiny.
Roof Acryl NanoTech je vodou ředitelný, vhodný k nanášení běžnými způsoby jako
natíráním, válečkováním a stříkáním.
Nátěrový systém RELIUS je vhodný jak pro renovační nátěry starých střech tak i pro nátěry
nových krytin, díky kterému se dlouhodobě prodlouží jejich ochrana. Nátěrový systém je
určený na betonové a kamenné tašky, pálené tašky, umělou břidlici, vláknitý cement, eternit
a železo.

Přehled vlastností materiálů RELIUS Roof Acryl.
Vlastnosti
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Roof Acryl W

Roof Acryl

NanoTech

Seidenglanzed
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Nanotechnologie
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Použitelnost na různých podkladech
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Přilnavost nečistot
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Cool Colours RELIUS technologie
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150-300 ml

250-350 ml

200-300 ml

hedvábný lesk

hedvábný lesk

lesk

Spotřeba
Stupeň lesku

Cool revoluce na střeše.
Střechy jsou zvláště vystaveny intenzivnímu slunečnímu záření. Proto také potřebují zvláštní ochranu. Systém Cool
Colours podle RELIUS technologie nabízí inovativní způsob menšího solárního tepelného zatížení pojiv a barevných
pigmentů ve střešních nátěrech.
Výsledek:
Společností RELIUS prováděné testy zvětrání ukázaly, že stupeň lesku a barevný odstín zůstávají mnohem stabilnější
v porovnání s konvenčně natíranými střechami. Kromě toho snížení absorpce blízkého infračerveného světla znatelně
znatelně snižuje povrchové teploty. Zejména nedostatečně zateplené podkroví se tak zahřívají znatelně méně a náklady
Na energie pro vytápění a klimatizaci mohou být sníženy.

Barevné odstíny.
RELIUS nabízí širokou škálu barevných odstínů.
RELIUS poskytuje individuální barevné ostíny pro každou střechu.

Naturrot

Kiesel

Smaragd

Ziegelrot

Schiefer

Laubgrün

Oxidrot

Anthrazit hell

Silber-Metallic

Rubin

Anthrazit

Gold-Metallic

Bordeauxrot

Schwarz

Kupfer-Metallic

Rotbraun

Saphir

Titan-Metallic

Možnost barevné odchylky vzhledem k tisku.

Dunkelbraun

Blauschwarz

Vybírejte RELIUS Roof Acryl W glänzend ve 20 barevných odstínech (vč.metalických), RELIUS Roof Acryl W
seidenglänzend v 5 barevných odstínech a RELIUS Roof Acryl NanoTech ve 20 atraktivních
barevných odstínech (vč.metalických).

Dovozce:
TechColor s.r.o.
Divišova 829, 500 02 Hradec Králové
T: +420 495513723, +420 602411926
www.techcolor.cz
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