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Nano ochrana povrchů

FASÁDNÍ barvy
Fasádní barva s perlovým efektem.

· Prodyšnost (sd-hodnota): DIN třída 1 P

· Ochrana proti dešti: nejlepší DIN třída P

· Krycí schopnost: DIN třída 1 P

· Obzvlášť jednoduché nanášení P
  (roztíratelnost + ochrana proti stříkání)

NanoConcept Fasádní barvy jsou vynikající značkou kvality a to díky 

samočisticí formuli inspirované z principů přírody!

3x
nejlepší třída podle 

normy DIN 



ODSTÍNY  FASÁDNÍ barvy

Vyberte si z více než 50 krásných ba-
revných odstínů. Nejlepší barva tvořená 

na světle stálými a počasí odolnými mi-

nerálními pigmenty, které mají i po letech 

stejný vzhled jako první den. 

Fasádní barva umožní vaší fasádě dýchat, škodlivou vlhkost ze zdiva odvádí ven 

nezávadně v podobě vodní páry. Protože její propustnost vodní páry odpovídá 

nejvyšší třídě 1 podle DIN EN ISO 7783-2, odpadávání nátěru už patří minulosti. 

Zvlášť při sanaci si fasádní barvy zaslouží doporučení. 

NanoConcept fasádní barva má podle nové normy DIN EN 13 300: DIN-třídy 1: vy-

soce krycí kontrastní poměr (kryvost) větší nebo roven 99,5 % při vydatnosti až 8 

m2 na litr barvy. Tmavé a šedivé podklady tak můžete hravě proměnit na zářivě 

bílé. Fasádní barvy šetří čas i materiál, protože jsou vysoce krycí. S žádným jiným 

výrobkem nedokážete fasádu tak rychle a úsporně zrenovovat. 

www.nano - concept.cz

Fasádní barva chrání vaši fasádu před 

škodlivou vlhkostí, neboť dokáže povrch 

ubránit i před silným deštěm. Stejně 

jako prodyšnost, tak i voděodpudivost 

fasádní barvy odpovídá nejlepší třídě 

normy DIN. Takto chráněná suchá 

fasáda dům lépe tepelně izoluje, čímž 

šetří náklady na topení. Kromě toho 

prokazatelně snižuje nebezpečí vzniku 

plísní a hub, protože suché prostředí 

fasády bez vlhkosti neumožňuje jejich růst. 

Prodyšnost (sd-hodnota):  DIN třída 1

Ochrana proti dešti:  nejlepší DIN třída

Krycí schopnost:  DIN třída 1


