Vnitřní a fasádní barvy

Nátěrové hmoty MAMUT
– jsou vhodným doplňkem nejenom k omítkám MAMUT, ale jsou vhodné i k barevným řešením interiérů a fasád domů,
tvořených běžnými omítkami. Nabízená široká barevná škála Vám umožní vytvořit nejen atraktivní a působivé vzezření
vnitřních i vnějších stěn, ale současně chrání i zdivo před působením okolního prostředí, jako jsou prudký déšť, atmosférické vlivy (vlhko, oxidy uhlíku a dusíku i jejich sloučeniny), špína, prach, UV záření apod.
Nátěrové hmoty MAMUT jsou vyráběné v různých bázích (umělopryskyřičné, silikátové, silikonové), s možností dodání
ve velmi široké barevné nabídce, kterou je možno přizpůsobit přání zákazníka.
Do fasádních hmot MAMUT přidávány fungicidní a algicidní přísady, a proto jsou nátěry při běžných povětrnostních
podmínkách velmi dobře odolné vůči houbám, řasám a mechům.
Při aplikaci nesmí být teploty vzduchu a podkladu pod +5°C a nad +30°C. Při normálních podmínkách (20°C, 65% rel.
vlhkosti vzduchu) je doba schnutí cca 12 hod., nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužují dobu vyschnutí. Nářadí
po upotřebení je nutno důkladně očistit vodou.
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, podkladu, konstrukčních zvláštností či možnosti použití žádejte konzultaci!

Zpracování:
Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu a nesoudržných částí, resp. bez ﬁlmotvorných vrstev se separačním účinkem
(např. odbedňovací olej).

Vnitřní barvy
Vnitřní barvy MAMUT se nanáší po 48 hodinách od dokončení omítek nebo v případě renovace starých nátěrů po nanesení vhodné penetrace (MAMUT Tiefgrund). Nátěry provádíme válečkem, štětcem nebo stříkáním v tenké vrstvě.
Dle druhu struktury omítky je orientační spotřeba nátěru cca 100 – 150 ml/m2 pro jeden nátěr. Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše.
V nabídce najdete vnitřní barvy na bázi umělopryskyřičné – MAMUT Color DB a na silikátové bázi – MAMUT Color SB.

MAMUT Color DB – nátěrová barva umělopryskyřičná – vnitřní
– je bezrozpouštědlová, lehce zpracovatelná, vodoodpudivá barva, vhodná na všechny druhy zdiva nebo vnitřní omítky.
Lze ji dle potřeb podkladu rozředit přidáním max. 5-ti hmotnostními % pitné vody.

MAMUT Color SB – nátěrová barva silikátová – vnitřní
– je bezrozpouštědlová, lehce zpracovatelná, vodoodpudivá, ale pro vodní páru vysoce propustná barva, vhodná na
všechny druhy zdiva nebo vnitřní omítky. Lze ji dle potřeb podkladu rozředit přidáním max. pěti hmotnostními % pitné vody,
pro základní nátěry nebo mezinátěry max. 10-ti hmotnostními % pitné vody.

Fasádní barvy
Fasádní barvy MAMUT se nanáší po 48 hodinách od dokončení omítek nebo v případě renovace starých nátěrů po
nanesení vhodné penetrace (MAMUT Tiefgrund). Nátěry provádíme válečkem, štětcem nebo stříkáním v tenké souvislé
vrstvě. V nabídce najdete fasádní barvy na bázi umělopryskyřičné – MAMUT Color EG a MAMUT Color elastik, silikátové
bázi – MAMUT Color silikát a na silikonové bázi – MAMUT Color silikon.
Dle druhu struktury omítky je orientační spotřeba nátěru cca 200 – 300 ml/m2 pro MAMUT Color EG a cca 200 – 250 ml/m2
pro MAMUT Color silikát a silikon. Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše.
Barvy jsou dodávány v široké barevnostní škále dle přání zákazníka.

MAMUT Color EG – nátěrová barva umělopryskyřičná
– je bezrozpouštědlová egalizační barva velmi lehce zpracovatelná, vodoodpudivá, propustná pro vodní páru a CO2, vhodná jako sjednocující nátěr na šlechtěné minerální omítky např. MAMUT ip 42 a 44.
Po nanesení jednoho nátěru, barevně shodného s vrchní omítkou, je dosaženo optického sjednocení barevnosti plochy šlechtěné omítky. Předešlé odchylky v barevnosti omítky jsou použitím egalizační barvy MAMUT Color EG velmi dobře překryty.
Egalizační barvu MAMUT Color EG lze dle potřeb podkladu rozředit přidáním max. 5-ti hmot.% pitné vody.
Při použití MAMUT Color EG jako fasádního nátěru se řiďte technologickým předpisem nebo žádejte konzultaci.

MAMUT Color silikát – nátěrová barva silikátová
– je bezrozpouštědlová a pro vodní páru vysoce propustná minerální fasádní barva na bázi vodního skla a organických
stabilizátorů. Je využitelná na silikátových omítkách, všech minerálních omítkách, soudržných přírodních kamenech bez
výkvětů a na zdivu z vápenopískových cihel. Dobře využitelná jako renovační nátěr starých silikátových nátěrů a omítek.
Jako nevhodné podklady jsou nátěry laků, disperzí, podklady s výkvěty solí, přírodní kameny obsahující kyzy železa, dále
plasty, kovy, sádrové podklady a dřevo.
Pro základní nátěry a mezinátěry lze barvu rozředit přidáním max. 10-ti hmot.% pitné vody, u uzavíracích ﬁnálních nátěrů
max. 5-ti hmot.%. Při použití MAMUT Color silikát jako fasádního nátěru se řiďte technologickým předpisem nebo žádejte
konzultaci.

MAMUT Color silikon – nátěrová barva silikonová
– je bezrozpouštědlová, vodoodpudivá a pro vodní páru vysoce propustná fasádní barva se základní minerální strukturou,
využitelná na vrchních omítkách všech typů, minerálních podkladech a také na sanační omítkové systémy. Je dobře
využitelná i jako egalizační barva na minerálních vnějších omítkách MAMUT.
Další možnosti využití jako barva pro renovační nátěry soudržných a nosných silikátových a disperzních nátěrů, umělopryskyřičných omítek, atd.
U základních nátěrů a mezinátěrů lze barvu rozředit přidáním max. 10-ti hmot.% pitné vody, u uzavíracích ﬁnálních nátěrů
max. 5-ti hmot.%.
Při použití MAMUT Color silikon jako fasádního nátěru se řiďte technologickým předpisem nebo žádejte konzultaci.

MAMUT Color elastik – nátěrová barva elastická
– je bezrozpouštědlová, vodoodpudivá a pro vodní páru propustná sanační barva na bázi umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad, použitelná na všech minerálních, tepelně izolačních, jakož i starých omítkách, které mají vlasové trhliny
od smrštění, změn materiálů a nerovností do šířky max. 0,5 mm.
Barva MAMUT Color elastik se po řádném rozmíchání nanáší válečkem, štětcem nebo se stříká až do nasycení podkladu.
Při normálních podmínkách je doba schnutí 1 nátěru cca 12 hod. Nářadí po upotřebení důkladně očistit vodou. U nepatrně
sprašujících podkladů se použije přednátěr MAMUT Penetrace. U hrubých nesprašujících struktur postačí MAMUT Color
elastik naředit 5-ti až 10-ti hmot.% pitné vody jako přednátěr.
Dle druhu a savosti podkladu cca 600 – 1 200 ml/m2. Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše. Pro docílení
uvedené spotřeby jsou počítány dva nátěry.
Při použití MAMUT Color elastik se řiďte technickým listem.

Základní barevná škála barev a omítek MAMUT
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MAMUT–THERM s.r.o.

MAMUT–PRO s.r.o.

Slamûníkova 23, 614 00 Brno, tel.: +420 545 116 361, fax: +420 545 116 421
produkãní manaÏeﬁi: +420 736 684 325, +420 736 485 378, +420 604 228 849
objednávky: +420 731 134 128, +420 736 665 102, +420 545 116 361, fax: +420 545 116 421
internet: www.mamutsro.cz, e-mail: info@mamutsro.cz

Kouty 1437, 757 01 Vala‰ské Meziﬁíãí, tel./fax: +420 571 610 993
produkãní manaÏeﬁi: +420 739 544 273, +420 604 203 092
objednávky: +420 739 589 869, +420 571 610 993, fax: +420 571 610 993
internet: www.mamutsro.cz, e-mail: info@mamutsro.cz

