
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
PRIMALEX ETICS M MINERÁLNÍ VLNA  

PRIMALEX ETICS P POLYSTYRÉN  

Proč zateplovat fasády?

EKONOMICKÉ DŮVODY  ÚSPORY
Rekonstrukce:

  možnost úspor 30 - 60% nákladů na vytápění 

  nižší provozní výkon topné soustavy = delší životnost 

  eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci 

  prodloužení životnosti fasády 

Novostavby:

  instalace topného zdroje a topné soustavy s nižším topným výkonem - za nižší cenu 

  zateplením můžeme zmenšit tloušťku konstrukce a získat prostor navíc 

  zateplení je návratná investice 

  prodloužení životnosti fasády

TECHNICKÉ DŮVODY  VYSOKÁ OCHRANA STAVBY

  zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce 

  snížení rizika kondenzace 

  omezení vzniku plísní 

  eliminace tepelných mostů 

  zlepšení akumulačních vlastností obvodových stěn

  zateplená konstrukce lépe odolává vlivům povětrnosti 

  zateplení má kladný vliv na celou stavbu 

DŮVODY PŘÍJEMNÉHO BYDLENÍ

  zvýšení tepelné pohody

  nespočetné varianty estetického a výtvarného provedení

  Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

JIŽ PRVNÍ DEN SE PŘESVĚDČÍTE, ŽE ŠETŘÍTE. 
A K TOMU POCIT TEPELNÉ POHODY, 
KTERÝ BEZ ZATEPLENÍ NEPOZNÁTE!



KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
 
Primalex a.s., jako jeden z předních dodavatelů interiérových a fasádních nátěrových hmot 
a omítek trhu České republiky, Vám nabízí pomoc při realizaci zateplení Vašeho objektu za použití 
vnějších tepelně-izolačních kontaktních systémů Primalex ETICS P a Primalex ETICS M, které jsou 
registrovány v databázi SVT v programu Zelená úsporám. Dále Vám doporučí proškolenou reali-
zační firmu registrovanou v databázi SOD.

Kvalita a tradice jsou naší nabídkou pro Vás
Certifikované vnější tepelně-izolační kontaktní systémy Primalex ETICS P a Primalex ETICS M 
s Primalex omítkami, probarvitelnými v celé hloubce do světlostálých pastelových a středních 
odstínů, jsou kvalitními výrobky s dlouholetou tradicí, prověřenou množstvím aplikací na ro-
dinných, bytových či panelových domech po celé České republice. Rozsáhlá obchodní síť Dům 
Barev Vám zajišťuje dostupnost systémů na více než 50 místech v celé ČR. Příznivé ceny, snad-
ná dostupnost systémů, společně s dotacemi programu Zelená úsporám, šetří Vaše finanční 
prostředky.

Co Vám dále nabízíme:
    odbornou pomoc při výběru nejvhodnějšího způsobu zateplení 
    vizualizaci fasády podle Vašich představ v programu
    širokou nabídku typů pastovitých strukturálních omítek a fasádních barev
    odborné poradenství při výběru vhodných světlostálých odstínů 

dle speciálních fasádních vzorníků (PPG Colour system F)
    pomoc při výběru nejvhodnější realizační firmy

Stavebním firmám nabízíme:
    proškolení a vystavení Certifikátu pro aplikaci Primalex

kontaktujte nás na: info@primalex.cz, www.primalex.cz

odbornodbornéého proho prošškolenkoleníí
pro aplikacipro aplikaci
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C E R T I F I K C E R T I F I K ÁÁ TT

Ing.Petr Pešek
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Technolog  aplikací výrobk Primalex a.s.

V B asích 17.3. 2011
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Primalex ETICS P 
Primalex ETICS M

1  Stavební konstrukce
2  Lepidlo a stěrková hmota ( , )
3  Tepelný izolant 

(fasádní desky z pěnového nebo extrudovaného 
polystyrenu, minerální vlny)

4  Armovací vrstva
• lepidlo a stěrková hmota ( , )
• armovací síť (Vertex R131 A101, R117 A101)

5  Primalex Akrylátový základ
Primalex Silikátový základ 
Primalex Silikonový základ 
(dle druhu použité omítky)

6  Primalex tenkovrstvá omítka   A  SN  ST

(roztíraná, rýhovaná), nebo
Mozaikové omítky  

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

    zařazen do seznamu výrobků 
 a technologií  ZELENÁ ÚSPORÁM 

    snižuje spotřebu energie na vytápění
    omezuje vady a poruchy obvodových stěn
    šetrnější k životnímu prostředí
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A   AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA

Tenkovrstvé omítky

A A Roztíraná omítka

zrnitost 2 mm

Rýhovaná omítka

zrnitost 2 mm SNST

A

SNST

ARýhovaná omítka

zrnitost 1,5 mm

Roztíraná omítka

zrnitost 1,5 mm

Mozaikové omítky

MOZAIKA 102 MOZAIKA 110MOZAIKA 94MOZAIKA 100MOZAIKA 97MOZAIKA 99MOZAIKA 103MOZAIKA 90

PX SILIKONOVÁ OMÍTKA O RO 8, O RY 8

PX AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA O RO 1, O RY 1

   snadná aplikace a strukturování
   mechanicky odolný a hydrofóbní povrch
   dlouhodobá životnost
   možné používat i pro dekorativní úpravy

     povrchů v interiéru

   vysoce paropropustné
   odolná proti povětrnostním vlivům
   možné používat i pro dekorativní 

úpravy povrchů v interiéru

PX SILIKÁTOVÁ OMÍTKA O RO 6, O RY 6

PRIMALEX a.s., 338 24 Břasy, Česká republika            
zelená linka 800 100 752, e-mail: primalexcz@ppg.com, www.primalex.cz                       www.dumbarev.cz      

   omítky jsou obarvitelné v Kolorovacích centrech PPG do pastelových a středně sytých odstínů

   vysoce hydrofóbní povrch
   snížená špinivost
   vysoce paropropustná

SN   SILIKONOVÁ OMÍTKA  ST   SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
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