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Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín

T: 412 517 255       E: info@sanax.cz       W: www.sanax.cz

KLIMATICKÁ 
OCHRANA

Okno

Sklep

a	chrání povrchy před vlivy vlhkosti a náhlými 
změnami teplot

a	vytvrzená vrstva zůstává pružná a odolná vůči 
popraskání

a	minimalizuje kondenzaci vodní páry na ošetřeném 
povrchu

a	obsahuje antibakteriální přísadu zabraňující růstů 
bakterií a plísní

a	odolný vůči cyklům zamrzání / tání
a	není hořlavý

a	antibakteriální nátěr budov
a	odstraňování tepelných mostů

TYPICKÉ APLIKACE

Penetrace: ResiPrimer WB, 1 vrstva
Mezivrstva: ResiCote WBT, suchá tloušťka 0,3 mm
Uzavírací nátěr: ResiCote WBT, suchá tloušťka 0,3 mm

SKLADBA SYSTÉMU

a	CHEMICKÉ KOTVENÍ
a SANACE VLHKÉHO ZDIVA
a	SANACE BETONU
a	HYDROIZOLACE
a	NÁTĚRY
a	STATIKA

STAVEBNÍ CHEMIE

Interiér



a	jednosložkový výrobek - ihned připraven k aplikaci
a	ředitelný vodou, bez obsahu těkavých organických 

látek (VOC)
a	rychlá a snadná aplikace
a	tixotropní konzistence pro snadnou aplikaci na 

svislé stěny a stropy
a	nanáší se hladítkem nebo speciálním stříkacím 

zařízením
a	velmi vysoká přídržnost k minerálnímu
a	obsahuje antibakteriální přísadu zabraňující růstů 

bakterií a plísní
a	chrání povrchy před vlivy vlhkosti a náhlými 

změnami teplot
a	vytvrzená vrstva zůstává pružná a odolná vůči 

popraskání
a	minimalizuje kondenzaci vodní páry na ošetřeném 

povrchu
a	propustný pro vodní páru
a	odolný vůči cyklům zamrzání / tání
a	není hořlavý

a	jednosložkový výrobek - ihned připraven k aplikaci
a	ředitelný vodou, bez obsahu těkavých organických 

látek (VOC)
a	rychlá a snadná aplikace
a	tixotropní konzistence pro snadnou aplikaci na 

svislé stěny a stropy
a	velmi vysoká přídržnost k minerálnímu podkladu

a	zateplování staveb a budov
a	tepelně-reflexní nátěry střech
a	ochranné nátěry betonu a zdiva
a	odstraňování tepelných mostů

Penetrace: ResiPrimer WB, spotřeba cca 0,1 L/m2

Stěrka: ResiCote TRS
  spotřeba 0,50 - 0,55 l/m2 // 0,5 mm/1 vrstvu

VÝHODY

VÝHODY

TYPICKÉ APLIKACE

SKLADBA SYSTÉMU

ResiCote TRS

Klimatická stěrka
ResiCote TRS je vylehče-
ný, pružný ochranný nátěr 
a stěrka na bázi stabilní mi-
nerální vodné disperze s pří-
davkem dutých sférických 
plniv a speciálních aditiv vý-
razně omezujících povrcho-

vou kondenzaci vodní páry. Vytvrzená vrstva vykazuje 
mimořádné tepelně -reflexní a ochranné vlastnosti a je 
dlouhodobě odolná vůči působení povětrnosti a atmo-
sférickému stárnutí. Nátěr je možné vystavit působení 
teplot od - 60 °C do + 200 °C.

ResiCote WBT

Klimatický nátěr
ResiCote WBT je vylehčený, 
pružný ochranný 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 atmos- 
férickému stárnutí. Nátěr je možné vystavit působení 
teplot od - 60 °C do + 200 °C.


