Ochranné nátěry
Díky široké nabídce nátěrů od innogy můžete výrazně prodloužit
životnost důležitých součástí hmotného majetku vaší společnosti
a ušetřit tak náklady spojené s údržbou a náročnými opravami.
Hydroizolace střech

Vnitřní nátěry

Potřebujete opravit střechu, terasu, střešní žlaby nebo
světlíky? Chcete je dlouhodobě ochránit před působením
vnějších vlivů? Máme pro vás jednoduché řešení!

Provozujete výrobu náročnou na hygienu? Potřebujete
zabránit růstu mikroorganismů, bakterií, plísní a hub?
Je to snadné!

Nabízíme vysoce kvalitní hydroizolační nátěry s dlouhou
životností. Jsou charakteristické dokonalou přilnavostí
a vysokou pružností (až 150 %), proto jsou vhodné na
většinu povrchů.

Náš dokonale odolný bílý ochranný nátěr vám
s tím pomůže. Jeho jedinečné vlastnosti oceníte ve
zdravotnictví, farmacii, potravinářském a nápojovém
průmyslu, zemědělství a dalších oblastech.

•

•

Jednosložkový pevný nátěr na vodní bázi

•

Permanentně vysoce elastický, proto se neloupe ani
neopadává

•

Účinně zabraňuje tvorbě plísní, a to i v prostředí
s různými provozními teplotami (od -30 °C do +70 °C)

•

Aktivně hubí zlatého stafylokoka i různé další druhy
bakterií a virů a zabraňuje jejich množení

•

Záruka až 10 let

Stoprocentně silikonový tekutý jednosložkový nátěr,
který vytváří stálou jednolitou vrstvu po celé ploše
bez spojů a svárů

•

Odolává permanentně stojící vodě, dešti, plísním
a nečistotám

•

Snižuje náklady na údržbu a opravy plochých střech

•

Je možné jej aplikovat i pod stávající nainstalovanou
FVE bez nutnosti demontáže

•

Záruka až 20 let

Sanace a ochrana betonových
a ocelových konstrukcí

Ochranné nátěry
Kvalitní nátěry od innogy ušetří
náklady na údržbu a opravy
hmotného majetku a prodlouží
jeho životnost.

Máte ve vašem podniku betonové a ocelové konstrukce?
Bojíte se negativního dopadu působení kyselých
agresivních plynů, vlhkosti a chloridů na jejich životnost?
S námi už se bát nemusíte!
Přinášíme jedinečný dvousložkový cementový nátěr,
který nejen chrání, ale i výrazně zvyšuje chemickou
odolnost. Díky svému širokému uplatnění se dá použít
ve vodárnách, čistírnách odpadních vod, nádržích
na vodu, na betonové pláště v halách apod.
•

Pevný nátěr s vysokou přilnavostí k betonu a oceli
s možností aplikace na suchý i mokrý povrch

•

Certifikován pro styk s pitnou vodou

•

Odolává UV záření, mrazům, stárnutí
a povětrnostním podmínkám

•

Možnost čištění vodní párou

•

Záruka 5 let

Máte zájem o více informací?
Pokud chcete vědět více
o ochranných nátěrech od innogy,
kontaktujte svého manažera prodeje.

