
ENERGETICKÁ ÚSPORA 

Chceš snížit výdaje za  
energie a vytápění?
Naše stěrka ResiCite TRS a také  
nátěr ResiCote WBT zabrání  
tepelným ztrátám  
od 15 – 30 %

– Termoreflexní systém –

Typické aplikace
azateplování staveb a budov
atepelně-reflexní nátěry střech
aochranné nátěry betonu a zdiva
aodstraňování tepelných mostů

ResiCote TRS
nanáší se hladítkem nebo stříkacím zařízením 

Vylehčená, pružná stěrka na bázi stabilní minerální 
vodné disperze s přídavkem dutých sférických plniv 
a speciálních aditiv výrazně omezujících povrchovou 
kondenzaci vodní páry. Vytvrzená vrstva vykazuje 
mimořádné tepelně -reflexní a  ochranné vlastnosti 
a je dlouhodobě odolná vůči působení povětrnosti 
a atmosférickému stárnutí. Nátěr je možné vystavit 
působení teplot od - 60 °C do + 200 °C.

Typické aplikace
aantibakteriální nátěry budov
aodstraňování tepelných mostů

ResiCote WBT
nanáší se válečkem nebo stříkacím zařízením

Vylehčený, pružný nátěr na bázi stabilní minerální 
vodné disperze s  přídavkem dutých sférických 
plniv a  speciálních aditiv výrazně omezujících 
povrchovou kondenzaci vodní páry. Vytvrzená vrstva 
vykazuje mimořádné tepelně -reflexní, antibakteriální 
a ochranné vlastnosti a  je dlouhodobě odolná vůči 
působení povětrnosti a  atmosférickému stárnutí. 
Nátěr je možné vystavit působení teplot od - 60 °C 
do + 200 °C.

Tyto naše produkty jsou založené na termoplastické funkci. Jsou vhodné pro téměř všechny podklady 
v interiéru. Z vlastností vyplývá široká možnost použití na vnitřních omítkách a všude tam, kde požadujeme 
zlepšení tepelně-energetických vlastností místnosti.

a snižuje náklady na vytápění, energetická úspora 15–30 %
a tepelná pohoda, příjemné klima po celý rok
a protiplísňová vlastnost interiéru i exteriéru
a snižuje kondenzaci vody na povrchu konstrukce

a odolnost UV záření, dlouhá životnost
a stálá elasticita
a odstraňuje tepelné mosty
a snadná údržba



ajednosložkový výrobek - ihned připraven k aplikaci
aředitelný vodou, bez těkavých org. látek (VOC)
arychlá a snadná aplikace 
asnadná aplikace na svislé stěny a stropy 
avelmi vysoká přídržnost k minerálnímu podkladu
achrání před vlivy vlhkosti a náhlými změnami teplot

avytvrzená vrstva je pružná a odolná vůči popraskání
aminimalizuje kondenzaci páry na ošetřeném povrchu
aantibakteriální přísada proti růstů bakterií a plísní
apropustný pro vodní páru 
aodolný vůči cyklům zamrzání / tání 
anení hořlavý

Výhody ResiCote TRS | ResiCote WBT

LÉTO

V létě je vzdušná vlhkost vyšší 
než v zimě. Stěrka ResiCote TRS  

a nátěr ResiCote WBT díky 
své difúzní otevřenosti v létě 

propouští vlhčí vzduch do 
stěn a tím dochází k jejich 

ochlazování.  Stěny vydávají 
jemný chlad, který zpříjemňuje 

klima v místnosti.

ZIMA

Stěrka ResiCote TRS a nátěr 
ResiCote WBT rovnoměrně 
rozptýlí teplo v místnosti. 

Zabraňují tvorbě kondenzátu 
na stěnách a výskytu plísní. 

Zároveň vytváří termoplastický 
povrch zabraňující úniku tepla 

do stěn a šetří náklady na 
vytápění.

PLÍSNĚ

ResiCote TRS a ResiCote WBT 
zvyšují povrchovou teplotu stěn 
a zvyšují teplotu rosného bodu. 

Tím omezují možnost vzniku 
kondenzátu vodní páry na stěnách 

a zabraňují růstu plísní. Zároveň 
obsahují nejmodernější přísady 

proti plísním na trhu.

Telefon: 412 517 255  Web: www.sanax.czEmail: info@sanax.cz

Neváhejte kontaktovat. Jsme Váš spolehlivý dodavatel stavební chemie.


