
Nová kvalita,
stará cena...

Vût‰í odolnost barvy: povrchová vrstva je tvrd‰í a odolnûj‰í proti opotfiebování

Del‰í odolnost barvy: ochranná vrstva odráÏí UV paprsky a barva ta‰ek tak nevybledne

Intenzivnûj‰í lesk: odolnûj‰í povrch proti opotfiebování.

Tûsnûní pórÛ: hladk˘ povrch je odolnûj‰í proti prachu,sazím a jin˘m neãistotám  

Vodu odpuzující povrchová úprava: kapky vody se shromáÏdí na jednom místû a tím je jejich
odtok rychlej‰í,na stfie‰e se nevytvofií vodní fleky.na ta‰ce se neusadí fiasy a mechy

Samoãistící úãinek: pfii kontaktu s vodou ta‰ka odpuzuje zneãistûní
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Pfiirozené barvy nadpfiirozená ochrana
Barva nûkter˘ch vûcí je daná pfiírodou,ale existují vûci,jejichÏ barva se díky povrchové úpravû stane Ïivûj‰í a pfiirozenûj‰í
na dlouhou dobu.

Díky nové ochranû barvy ColorSystem bude barva stfie‰ních ta‰ek svûÏej‰í a tónovû hlub‰í,aÈ se jiÏ jedná o cihlovû ãer-
venou barvu,zralej‰í antickou ãervenou anebo intenzivnûj‰í karbonovou barvu.

Aby stfiecha i po letech vypadala jako nová



Technologick˘ popis

Povrchová úprava na mokré stranû:
Na povrch ãásteãnû vyrobené ta‰ky nejdfiíve naneseme akrylátovou vrstvu obsahující vysoce
jemn˘ v˘mût ãistého kfiemiãitého písku.Tento povrchov˘ povlak drobné zrnité struktury
vyplní,resp.zakryje i nejmen‰í póry a tím ulehãí odtok de‰Èové vody.

Kfiemiãit˘ obsah má za následek silnou a trvalou pfiilnavost k materiálu ta‰ky,resp.k dal‰í
vrstvû.Do této tzv.“Fillerovy vrstvy“ zamícháme i pigment(pfiirodní barvivo oxidu
Ïeleza).V˘hody dané vrstvy jsou následovné:

del‰í odolnost barvy

vysoká ochrana proti vysráÏení vápna

vysoká odolnost proti opotfiebení

dobrá pfiilnavost povrchu díky kombinovanému pojivu s obsahem kfiemíku

rovnomûrná jemnost kvÛli vysokému obsahu tuh˘ch ãástic

Povrchová úprava na suché stranû: Na uÏ suchou ta‰ku,jako druhá masivní ochranná vrstva,je
znovu nanesena dal‰í jemná akrylátová vrstva se siln˘mi adhezními vlastnostmi.To je tzv.vrstva
„Gloss“. Jde o hrub‰í vrstvu,velmi pevnou,lakovou,s obsahem dal‰ích pigmentÛ.Její v˘hody jsou
následující:

vysoká ochrana barvy

pfiitaÏliv˘ hedvábn˘ lesk s pfiirozen˘m dojmem 

vysoká samoãisticí schopnost

povrch odoln˘ proti mechÛm

odolná proti anomáliím poãasí,boufice,de‰ti atd.

v˘robní technologie bez rozpou‰tûdla a amoniaku,ne‰kodná pro Ïivotní prostfiedí

Dlouhotrvající ochrana barvy zachová tóny a intenzitu barev.KvÛli samoãistícímu povrchu
bude stfiecha ãistûj‰í,vitálnûj‰í a odolnûj‰í proti UV záfiení.

Produkty:
ColorSystem hledejte u ta‰ek Mediterran – Rundo,Zenit a Danubia.
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