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Z ÁK L ADNÍ
VL A S TNOS TI

OTĚRUODOLNÉ
MALÍŘSKÉ
BARVY

OtĚruodolných
Barev
Otěruodolnost

zaschlý nátěr odolává otěru za sucha, nešpiní

Snímatelnost

zaschlý nátěr lze po namočení odstranit

Paropropustnost

umožňuje průnik vodních par z podkladu

BA RVY

EXin

®

V INTERIÉRU

VÝMALBA
OTĚRUODOLNOU
BARVOU

• P odklad musí být očištěný, nové omítky musí být před nanesením
barvy úplně vyzrálé. Nesoudržné části musíme nejdříve odstranit. Staré nátěry odstraňujeme celoplošně v závislosti na jejich
stavu a tloušťce, aby nedošlo k loupání starých vrstev s novými.
• Savé povrchy, sádrokarton a omítky nejdříve napenetrujeme.

PENECO®, PENECO® NANO, PENECO® K

• P okud se na povrchu vyskytují nikotinové a jiné skvrny, nejprve
je místně zatřeme izolační barvou.

ECOLOR® BLOCK COAT

• Dezinfekce plísní napadených povrchů

FungiSPRAY bezchlorový
FungiSPRAY bezchlorový s vůní citrus, avokádo

•B
 arvu vždy důkladně promícháme. Ředíme dle návodu v technickém listu. Nanášíme v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr
se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy.

EXIN® EKO, EXIN® JOY, EXIN® EXTRA, EXIN® EXCLUSIV.

•D
 o nátěrové hmoty nanášené na plochy se sklonem k tvorbě
plísní lze přidat protiplísňovou, antibakteriální a algicidní přísadu.
	 FungiSAN bezchlorový

• Dodržujeme doporučení technických listů jednotlivých výrobků.

EXIN

®

EKO

MALÍŘSKÁ BARVA
SE ZVÝŠENOU
BĚLOSTÍ A KRYVOSTÍ
SPOTŘEBA

•
•
•
•
•
•

•
•

otěruodolná za sucha
bílá varianta – bělost 95 % (L*)
báze pro tvorbu široké škály odstínů
výborná kryvost nátěru
velmi matný vzhled
vysoce paropropustná (sd < 0,03 m),
vhodná i na sanační omítky
snadná aplikace
vodou ředitelná
Použití: klasická malířská barva  
Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním
Spotřeba: 0,12–0,3 kg/m2
Balení: 4; 7,5; 15; 30 a 45 kg

0,12–0,3
kg/m2

EXIN

JOY
®

KLASICKÁ MALÍŘSKÁ
BARVA S VYSOKOU
BĚLOSTÍ A KRYVOSTÍ
SPOTŘEBA

•
•
•
•
•

•
•

otěruodolná za sucha
bělost 96 % (L*)
zvýšená kryvost a bělost nátěru
velmi matný vzhled
vysoce paropropustná (sd < 0,03 m),
vhodná i na sanační omítky
snadná aplikace
vodou ředitelná

Použití: k lasická malířská bílá barva
s vysokou bělostí a kryvostí
Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním
Spotřeba: 0,12–0,3 kg/m2
Balení: 7,5; 15; a 40 kg

0,12–0,3
kg/m2

EXIN

®

EXTRA

EXTRA BÍLÁ
MALÍŘSKÁ
BARVA
SPOTŘEBA

•
•
•
•
•

•
•

otěruodolná za sucha
bělost 96 % (L*)
vynikající kryvost nátěru
matný vzhled
vysoce paropropustná (sd < 0,03 m),
vhodná i na sanační omítky
snadná aplikace
vodou ředitelná
Použití: klasická malířská extra bílá barva
Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním
Spotřeba: 0,12–0,3 kg/m2
Balení: 4; 7,5; 15; 30 a 45 kg

0,12–0,3
kg/m2

EXIN

®

EXCLUSIV

BRILANTNĚ
BÍLÁ MALÍŘSKÁ
BARVA
SPOTŘEBA

•
•
•
•
•

•
•

otěruodolná za sucha
bělost 97 % (L*)
vynikající kryvost nátěru
velmi matný vzhled
vysoce paropropustná (sd < 0,03 m),
vhodná i na sanační omítky
snadná aplikace
vodou ředitelná

0,1–0,2

Použití: exkluzivní malířská zářivě bílá barva 		
Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním
Spotřeba: 0,1–0,2 kg/m2
Balení: 4; 7; 14 a 40 kg

kg/m2

ZÁKLADNÍ
VLASTNOSTI

OMYVATELNÉ
MALÍŘSKÉ
BARVY

Omyvatelných
Barev
Omyvatelnost

zaschlý nátěr odolává otěru za mokra

Snímatelnost

zaschlý nátěr nelze snadno po namočení odstranit

Paropropustnost

omezený průnik vodních par z podkladu

BARVY

ECOLOR
V INTERIÉRU
®

OMYVATELNÉ
BARVY
V INTERIÉRU

• P odklad musí být očištěný, nové omítky musí být před nanesením
barvy úplně vyzrálé. Staré a nesoudržné nátěry především malířských
plně neomyvatelných barev musíme většinou zcela odstranit nejlépe
oškrábáním, může totiž hrozit loupání starých vrstev.
• Savé povrchy, sádrokarton a omítky nejdříve napenetrujeme.

PENECO®, PENECO® NANO, PENECO® K

• P okud se na povrchu vyskytují nikotinové a jiné skvrny, nejprve
je místně zatřeme izolační barvou.

ECOLOR® BLOCK COAT

• Dezinfekce plísní napadených povrchů

FungiSPRAY bezchlorový
FungiSPRAY bezchlorový s vůní citrus, avokádo

•B
 arvu vždy důkladně promícháme. Ředíme dle návodu v technickém listu. Nanášíme v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr
se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy.

	
ECOLOR® IN, ECOLOR® IN Vinyl, ECOLOR® UNI

•	Do nátěrové hmoty nanášené na plochy se sklonem k tvorbě
plísní lze přidat protiplísňovou, antibakteriální a algicidní přísadu.

FungiSAN bezchlorový

• Dodržujeme doporučení technických listů jednotlivých výrobků.

ECOLOR

IN

®

AKRYLÁTOVÁ
BARVA
PRO INTERIÉRY
SPOTŘEBA

• otěruvzdorná za mokra (třída 2)
• bílá varianta - bělost 95 % (L*)
• báze pro tvorbu široké škály odstínů
• výborná kryvost nátěru
• vysoká přídržnost
• velmi matný vzhled
• paropropustná (sd = 0,05 m)
• snadná aplikace
• vodou ředitelná
Použití: omyvatelná malířská barva  
Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním
Spotřeba: 0,2–0,4 kg/m2
Balení: 4; 7,5; 14 a 45 kg

0,2–0,4
kg/m2

ECOLOR

®

IN Vinyl

VYSOCE
OMYVATELNÁ
VINYLOVÁ
MALÍŘSKÁ BARVA
TOP KVALITY
SPOTŘEBA

• otěruvzdorná za mokra (třída 1)
0,2–0,4
kg/m2
• odolná působení běžných desinfekčních
a čisticích prostředků
• vynikající aplikovatelnost, ideální volba pro velmi
tmavé odstíny
• bílá varianta - bělost 95 % (L*)
• báze pro tvorbu široké škály odstínů
• výborné krycí vlastnosti nátěru
• vysoká přídržnost a  velmi matný vzhled
• střední paropropustnost (sd = 1,3 m)
• vodou ředitelná
	Použití: omyvatelná malířská barva nejvyšší
kvality i pro náročné aplikace
Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním
Spotřeba: 0,2–0,4 kg/m2
Balení: 4; 7,5 a 14 kg

ECOLOR

UNI

®

UNIVERZÁLNÍ
AKRYLÁTOVÁ
BARVA
SPOTŘEBA

•
•
•
•
•
•
•
•

otěruvzdorná za mokra (třída 2)
bělost 94 % (L*)
lze tónovat do světlých odstínů
univerzální použití pro interiér i exteriér
vysoká přídržnost
velmi matný vzhled
střední paropropustnost (sd = 0,2 m)
vodou ředitelná

Použití: univerzální akrylátová barva
Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním
Spotřeba: 0,2–0,4 kg/m2
Balení: 4; 7,5; 15 a 40 kg

0,2–0,4
kg/m2

VYMALOVANÍ
INTERIÉRU

SPECIÁLNÍ
MALÍŘSKÉ
BARVY

Speciálními
Barvami
Izolace nikotinových, dehtových a kouřových skvrn
na stěnách a stropech

ECOLOR® BLOCK COAT

Úprava interiérů pro náročné zákazníky,
zvláště po sanacích objektů proti vlhkosti.

COLORSIL® IN

F inální povrchová úprava klasických omítek
v exteriérech i interiérech, zejména pro sanaci
starých a památkových objektů. 		

COLORCIT® M

Dodržujeme doporučení technických listů jednotlivých
výrobků.

ECOLOR

®

BLOCK COAT

IZOLAČNÍ NÁTĚR
PRO PŘEKRÝVÁNÍ
SKVRN
SPOTŘEBA

•

•

•
•
•
•

•

k izolaci nikotinových, dehtových
a kouřových skvrn na stěnách a stropech
k izolaci skvrn po starých válečkových
malbách a po zatečení
vysoká přídržnost
středně lesklý vzhled
malá paropropustnost (sd = 5 m)
p řetíratelná interiérovými barvami řady EXIN
nebo ECOLOR
vodou ředitelná

Použití: speciální nátěr pro zakrytí skvrn
Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním
Spotřeba: 0,2–0,35 kg/m2
Balení: 1; 4; 7 a 12 kg

0,2–0,35
kg/m2

COLORSIL

IN

®

INTERIÉROVÁ
SILIKÁTOVÁ
BARVA
SPOTŘEBA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

otěruvzdorná za mokra (třída 2)
0,25–0,4
kg/m2
bělost 95 % (L*)
lze tónovat do světlých odstínů
vysoká přídržnost
formulovaná z přírodních materiálů
velmi matný vzhled
velmi paropropustná (sd < 0,03 m)
vhodná do objektů po sanaci proti vlhkosti
vhodná na vápenné, vápenocementové,
cementové a sanační omítky
pro penetraci použít silikátový penetrátor FIXASIL M,
kterým lze případně i ředit

Použití: silikátová interiérová barva pro náročné zákazníky
Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním
			
			

Spotřeba: 0,25–0,4 kg/m2
Balení: 7 a 14 kg

COLORCIT

M

®

VÁPENNÁ
BARVA
SPOTŘEBA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

lze tónovat do světlých odstínů
vysoká přídržnost
lze použít v interiéru i exteriéru
formulovaná z přírodních materiálů
přirozený fungicidní a algicidní účinek
velmi matný vzhled
velmi paropropustná (sd = 0,05 m)
vhodná pro staré a památkové objekty
vodou ředitelná

Použití: vápenná barva pro finální úpravu
klasických omítek
Aplikace: štětkou
Spotřeba: 0,4–0,6 kg/m2
Balení: 10 kg

0,4–0,6
kg/m2

PENETRAČNÍ
NÁTĚRY

Peneco

®

PENETROVÁNÍ
POD INTERIÉROVÉ
BARVY

Penetrování
podkladu
Penetrací rozumíme napuštění savého podkladu,
který se zpevní a barva lépe přilne. Zaschlý nátěr
odolává otěru za mokra.

Nesavé povrchy není vhodné penetrovat

(umakart, sklo, původní omyvatelné nátěry atd.).
Dodržujeme doporučení technických listů
jednotlivých výrobků.

PENECO

®

AKRYLÁTOVÝ
PENETRÁTOR
SPOTŘEBA

•

•

pod akrylátové interiérové
a exteriérové barvy
lze použít k ředění barev pro zvýšení
otěruodolnosti

Použití: a krylátový penetrátor v aplikační
konzistenci
Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním
Spotřeba: 0,1–0,2 kg/m2
Balení: 1; 5 a 10 l

0,1–0,2
kg/m2

PENECO

K

®

AKRYLÁTOVÝ
PENETRÁTOR
– Koncentrát
SPOTŘEBA

•
•
•

•

široké využití dle naředění
penetrování savých podkladů
přísada pro vylepšení vlastností maltových
směsí, betonů, štuků
na přípravu cemento-disperzního nátěru
pohledového betonu

Použití: akrylátový penetrátor  
Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním
Spotřeba: dle použití a ředění
Balení: 1; 5 a 10 l

PŘED PO

ředění
dle potřeby

PENECO

NANO

®

AKRYLÁTOVÝ
NANOPENETRÁTOR
S HLOUBKOVÝM
ÚČINKEM
– Koncentrát

SPOTŘEBA

•
•
•
•

•

•

široké využití dle naředění
vysoká pronikací schopnost
penetrování savých podkladů
přísada pro vylepšení vlastností maltových
směsí, betonů, štuků
na přípravu cemento-disperzního nátěru
pohledového betonu
samostatný nátěr k zamezení průniku vody
a zvýraznění mokrého vzhledu

	Použití: koncentrovaný akrylátový
nanopenetrátor
Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním
Spotřeba: dle použití a ředění
Balení: 1; 5 a 10 l

ředění
dle potřeby

DEZINFEKCE
V INTERIÉRU

FungiSPRAY

®

DEZINFEKCE
SAVÝCH
POVRCHŮ
V INTERIÉRU

•P
 líseň před aplikací přípravku neodstraňujeme,
aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů!
•N
 apadená místa   postříkáme ze vzdálenosti
cca 10 cm a po 24 hodinách působení plíseň
za mokra mechanicky odstraníme (kartáčem
nebo hadrem namočeným v přípravku).
• Při

silném napadení plísní postup opakujeme.

• Na očištěný, vydezinfikovaný a suchý povrch
stavebních materiálů aplikujeme nátěrovou hmotu
s přídavkem přípravku s preventivním protiplísňovým
účinkem FungiSAN.

Fungi

SPRAY

®

KAPALNÝ
PŘÍPRAVEK

bezchlorový
•

k apalný přípravek určený k likvidaci plísní
v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství, veterinárních zařízeních a zemědělství
zejména na porézních stavebních materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo apod.) a na
textiliích.
Použití: protiplísňový kapalný přípravek
Aplikace: stříkáním
Balení: 0,5; 0,75 a 5 l
UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

POUŽÍVEJTE

bezpečně

Fungi

SPRAY
bezchlorový
•

®

PŘÍPRAVEK
S VŮNÍ CITRUS,
AVOKÁDO


kapalný
přípravek určený k likvidaci
plísní v domácnostech, zdravotnictví,
potravinářství, veterinárních zařízeních
a zemědělství zejména na porézních stavebních materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo
apod.) a na textiliích.
Použití: protiplísňový kapalný přípravek
Aplikace: stříkáním
Balení: 0,5 a 0,75 l

	UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

2 vůně

Fungi

SAN

®

PREVENTIVNÍ
OCHRANA
PROTI PLÍSNÍM

bezchlorový
VYDATNOST

•

•

d o vodou ředitelných malířských
nátěrových hmot a jiných minerálních
stavebních materiálů
do interiéru i exteriéru
Použití: protiplísňová, antibakteriální
a algicidní kapalná přísada
Aplikace: přísada
Spotřeba: 50 g do 1 kg hmoty
Balení: 0,5; 1 a 5 l
UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

50 m / 1 l
2

STěrky
Vyrovnání stěn
a stropu°
v interiérech

MALÍŘSKÉ
STĚRKY
V INTERIÉRECH

EXTRA

Malířská stěrka

VNITŘNÍ
STĚRKOVÁ HMOTA
S VYZTUŽUJÍCÍMI
VLÁKNY
SPOTŘEBA

•

•

•
•
•

středně hrubá zrnitost,
vrstva maximálně 4 mm
k úpravám stěn, stropů a sádrokartonových
konstrukcí v interiérech
náhrada tenkovrstvých štuků
celoplošné nebo lokální úpravy štuků
®
v ýborný podklad pro malířské barvy EXIN
a ECOLOR®


	Použití: vyrovnání stěn a stropů v interiérech
Aplikace: nerezovým hladítkem
Spotřeba: 1–2,5 kg/m2
Balení: 1,8; 5 a 18 kg

1–2,5
kg/m2

Malířská stěrka

FINIŠ

FINÁLNÍ
VNITŘNÍ
STĚRKOVÁ
HMOTA
SPOTŘEBA

•
•

•
•
•

jemná zrnitost, vrstva maximálně 2 mm
k úpravám stěn, stropů a sádrokartonových
konstrukcí v interiérech
náhrada tenkovrstvých štuků
celoplošné nebo lokální úpravy štuků
®
v ýborný podklad pro malířské barvy EXIN
a ECOLOR®
Použití: vyrovnání stěn a stropů v interiérech
Aplikace: nerezovým hladítkem
Spotřeba: 0,6–1,2 kg/m2
Balení 1,8; 5 a 18 kg

0,6–1,2
kg/m2

VÁŠ PRODEJCE

www.stachema.cz

Široké možnosti kolorování
Vlastní laboratoř servisu a vývoje koloristiky
Kvalitní pigmentové koncentráty vlastní produkce
COLORSTUDIO ONLINE pro usnadnění výběru barvy
– k dispozici na www.stachema.cz

STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, 280 02 Kolín – Zibohlavy
stachema@stachema.cz
tel.: +420 321 722 335

www.stachema.cz

Divize Povrchové úpravy
U Ploché dráhy 294
274 01 Slaný
povrchoveupravy@stachema.cz
tel.: +420 312 500 062-5
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