
www.meffert.cz

SILIKÁTOVÉ  
NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

Ideální pro historické  
i moderní budovy



ProfiTec silikátové nátěrové systémy jsou přírodní minerální materiály 
s vysokým výkonem a dlouhou životností. Chemickou reakcí minerálního 
pojiva v nátěru s podkladem dochází k  jejich dokonalému propojení. Vý-
sledkem je povrch s  ideálními stavebně-fyzikálními vlastnostmi: vysokou 
prodyšností pro vodní páru, mimořádnou odolností proti vlivům počasí 
(kyselým dešťům, znečištěnému ovzduší, UV záření) a dlouhou životností.

ProfiTec silikátové nátěrové systémy jsou vhodné pro širokou oblast využití 
od moderních ekologických novostaveb po budovy v chráněných památ-
kových zónách. 

Program je doplněn o novou generaci hybridních silikátových nátěrů s nej-
modernější Nano-keramik technologií. 

Systémové technologie širokého portfolia materiálů umožňují v  případě 
potřeby i přímé, jednoduché a bezpečné použití silikátových nátěrů na ne-
minerálních podkladních nátěrech.

ProfiTec silikátové nátěry
Přirozený pokrok

křemíková zrna  
v podkladu (např. písek) 

křemíkové pojivo  
v silikátové barvě

Minerální podklad – vápno, cement, štuk Silikátový nátěr

Minerální podklad stejně jako silikátová barva  
obsahuje křemík. Obě křemičité látky se spojí, čímž 
dochází k  dokonalému propojení podkladu s  bar-
vou. Ostatní barvy křemík neobsahují, k propojení 
nedochází, barva se k podkladu pouze „přilepí“.

Běžný nátěr



ProfiTech silikátové nátěry pro 
přípravu podkladu v interiéru  
i exteriéru:

Silikátová penetrace – koncentrát 
(Silikatkonzentrat P460)
Silikátový koncentrát pro penetrační nátěry pod silikátové nátě-
ry a omítky v  interiérech i exteriérech. Vhodné i pro ředění si-
likátových barev. Zpevňuje minerální podklady. Nepoužívat na 
podklady obsahující sádru.

Silikátový armovací a základní nátěr  
(Riss- und Haftgrund P440) 
Bíle pigmentovatelná silikátová základní barva. Díky hrubému 
plnivu a mikroarmovacím vláknům vhodná pro vyrovnání pod-
kladu, k vyplnění a překlenutí vlásečnicových trhlin na minerál-
ním i neminerálním podkladu. Vytváří kvalitní kontaktní vrstvu 
i  na hladkých a  nesavých podkladech pro následné silikátové 
nátěry či omítky.

Pro moderní pojetí 
bydlení i obnovu 
historických památek



ProfiTec silikátové vnitřní nátěry se skládají z více než 95 % z minerálních, tj. 
přírodních surovin. Neuvolňují do ovzduší žádné emisní složky a jsou tedy 
ideální pro nátěry dětských pokojů či pro bydlení alergiků. Silikátové nátěry 
=  zdravé bydlení.

Ve spojení s  příznivými vlastnostmi minerálních hmot vytváří pohodové 
klima pro každodenní bydlení. Vzhledem k  vysoké alkalitě a  schopnosti 
regulovat vlhkost  nabízí ProfiTec silikátový nátěrový systém přirozenou 
ochranu proti růstu plísní.

ProfiTech silikátové nátěry do 
interiéru – zdravé bydlení

Výhody v kostce: 

 přírodní, minerální  
produkty

 bez konzervačních látek

 bez rozpouštědel  
a  bez změkčovadel

 regulují vlhkost

 přirozená odolnost  
proti plísním

Silikátová interiérová barva  
(Innensilikat P455)
Voděodolná silikátová interiérová barva pro vytvoření mine-
rálního, matného povrchu na minerálních podkladech. Snad-
né zpracování. Bez rozpouštědel a změkčovadel. Vysoká difuze 
vodních par. Díky regulaci vlhkosti a alkalickému pH přirozená 
ochrana proti plísním. Lze barevně tónovat.



Silikátová interiérová barva BIO  
(BIO Innensilikat P457)
Vysoce krycí, otěruvzdorná, matná. Pro výmalbu bytů, veřejných 
budov a  interiérů, včetně památkově chráněných budov. V  bí-
lém provedení testována a oceněna certifikátem ECARF – ozna-
čení výrobků s antialergickými vlastnostmi (výrobky vhodné pro 
alergiky). Vhodné pro místnosti, ve kterých se vyrábějí či skladují 
potraviny. Bez konzervačních látek, díky zvýšené alkalitě přiroze-
ná ochrana proti plísním. Lze barevně tónovat.
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Silikátová lazura (Silikat Lasur P967) 
Silikátová lazurovací barva pro vnitřní i vnější použití. Ideální pro 
individuální ztvárnění a vzhled fasád a stěn v interiéru. Odolná 
počasí a  povětrnostním vlivům. Lze barevně tónovat pomocí 
míchacího zařízení do 55 odstínů.

Silikátová interiérová omítka  
(Silikat Innenputz P776)
Silikátová pastovitá jemnozrnná omítka se škrábanou struktu-
rou.  Pro vysoce kvalitní, velmi odolné, dekorativní úpravy vnitř-
ních stěn. Bez konzervantů, emisních látek, rozpouštědel a bez 
změkčovadel. Prodyšná, reguluje vlhkost a  klima v  místnosti. 
Zrno 1,5mm. Lze barevně tónovat.

Ukázka vybraných barevných odstínů:



ProfiTec  silikátové fasádní nátěry vykazují vynikající fyzikální vlastnosti. 
Jsou extrémně propustné pro vodní páry. Chemickou reakcí  minerálního 
pojiva s podkladem dochází k dokonalému propojení nátěru a podkladu. 
Využitím anorganického pojiva a anorganických pigmentů je zaručena vel-
mi dobrá barevná stálost i odolnost agresivním klimatickým podmínkám. 
Nátěry jsou vhodné pro všechny funkční minerální podklady, i k renovaci 
starých silikátových nátěrů a omítek.

ProfiTech silikátové nátěry 
v exteriéru  – jistota a dlouhá životnost

Výhody v kostce: 

 přírodní minerální  
produkt

 šetrnost k životnímu  
prostředí

 výborné  
stavebně-fyzikální  
vlastnosti

 dlouhá životnost

Silikátová fasádní barva  
(Fassadensilikat P451)
Silikátová fasádní barva pro všechny minerální podklady. Vytváří 
matný, ochranný přírodní povrch. Výborně kryjící fasádní barva 
na bázi draselného vodního skla (s  organickými stabilizátory). 
Vysoce paropropustná barva odolná povětrnostním vlivům. 
Díky zvýšené alkalitě přirozená ochrana proti řasám a plísním. Ve 
spojení se silikátovou penetrací P460 ideální nátěr na historické 
a památkově chráněné objekty. Lze barevně tónovat.



Silikátová lazura (Silikat Lasur P967)
Silikátová lazurovací barva pro vnitřní i vnější použití. Ideální pro 
individuální ztvárnění a vzhled fasád a stěn v interiéru. Odolná 
slunečnímu záření a povětrnostním vlivům. Lze barevně tónovat 
pomocí míchacího zařízení do 55 odstínů.

Silikátová fasádní omítka  
(Silikat Fassadenputz P476)
Silikátová fasádní omítka se škrábanou strukturou. Odolná vůči 
povětrnostním vlivům a vůči vodě. Vysoce prodyšná. Díky zvý-
šené alkalitě přirozená ochrana proti růstu řas a  plísní. Pro vy-
tvoření vysoce pevného a houževnatého povrchu. Lze barevně 
tónovat.

Hybridní silikátová fasádní barva  
(Hybrid SOL-Silikat Fassadenfarbe P452)
Vysoce výkonný vnější nátěr na hybridní bázi s nejnovější nano-
-keramickou technologií, která zaručuje dlouhodobou ochranu 
proti zašpinění a  křídovatění. Odpuzuje déšť, je dlouhodobě 
odolná vůči povětrnostním vlivům a  vysoce prodyšná. Možné 
použití i na akrylátové a silikonové podklady. Zvýšená ochrana 
proti řasám a plísním díky uchování ochranného filmu a vysoké 
alkality nátěru. Lze barevně tónovat.
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Ukázka vybraných barevných odstínů:



Adresa firmy:
Meffert ČR spol. s r. o.
Do Čertous 2627/9 
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

tel.:  +420 326 375 820
          +420 326 375 821

e-mail: meffert@meffert.cz

www.profitec-cz.cz 
www.meffert.cz

SANAVER DUO 
– MULTIFUNKČNÍ DUÁLNÍ OMÍTKA

Sanační suchá maltová směs s  termoizolačním účinkem. Vysoký 
prostup vodních par a  odolnost solím umožňuje použití jako 
sanační omítka, zároveň materiál i  výrazně zvyšuje tepelně 
izolační vlastnosti stěn. Pro celoplošné i  lokální aplikace (vhodné 
i k modelování např. fasádních prvků).

VÝHODY SANAVERU DUO:

RYCHLOST
 rychlá aplikace bez nutnosti 

dlouhých technologických 
přestávek

UNIVERZÁLNOST
 použití v interiéru i na fasádách, 

v nových i historických objektech
 jádrová a finální omítka v jednom
 plně odolná proti působení soli 

vyplavovaných z vlhkého zdiva
 na omítce nevznikají plístě, není 

třeba dodatečná protiplísňová 
úprava

ÚSPORA 
 malá spotřeba materiálu – 7 kg 

suché směsi vystačí na 1 m² sanační 
omítky o tl. 2 cm (u běžných 
sanačních omítek spotřebujete na 
1 m² totožné tloušťky 20 kg a více 
suché sanační směsi.

800 156 612
VOLEJTE ZDARMAi


