
APollo A100 

INOVATÍVNE FUNKČNÉ NÁTERY NA FASÁDY A DO EXTERIÉRU



APollo A100  
fUNKČNÝ NÁTER DO EXTERIÉRU

Pre trvalú ochranu fasády pred vlhkosťou ako aj pred všetkými poveternostnými vplyvmi. 
Zaisťuje odolnosť fasády pred napadnutím riasami, machmi a inými hubami. Podporuje a 
optimalizuje už existujúce  tepelno- izolačné systémy.
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VHODNÉ PODKLADY

• Minerálne podklady
• Plasty
• Omietky
• Betón
• Kovy
• Vápennopiesková tehla
• Betónové panely 
• Staré nátery
• Drevo
• Pozinkované plochy 

apollo A100 
Membránová izolácia do exteriéru

a prepúšťa vodnú paru

a difúzny

a odpudzuje vodu a je nepremokavý 

a odolný voči nečistotám

a vysoká stálosť farieb

a 147% premostenie trhlín

a nehorľavý

a extrémne odolný voči UV žiareniu
a vplyvom počasia

a odolný voči emisiám

a excelentná priľnavosť

a vynikajúce krytie 

a stupeň kriedovania 0

 a bez rozpúšťadiel 

a zabraňuje vzniku plesní
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HLAVNÁ PRÍČINA č.1: uv-ŽIARENIE

ZNIČUJÚCA SILA ŽIARENIA

Ultrafialové žiarenie zničí v krátkej dobe všetky bežné živice, 
ktoré sa pridávajú do bežných fasádných farieb, aby zaručili 
ich elasticitu. Už po piatich rokoch sa pod vplyvom UV 
žiarenia rozpadávajú. Vytvárajú sa jemné mikrotrhliny, 
ktorými do muriva preniká voda a škodlivé chemikálie.

FASÁDA AKO BEZPLATNÁ KLÍMA

Pri nátere apollo A100 bol pri laboratórnych testoch zistený 
vysoký stupeň odrazu. Vysoký podieľ slnečného žiarenia 
dopadajúceho na fasádu sa odrazí. Preto sa vonkajšie steny a 
vnútorné priestory citeľne menej prehrievajú. S náterom 
apollo A100 v budúcnosti môžete ušetriť veľa energie a 
taktiež priestoru na fasáde určeného pre namontovanie 
klimatizačnej jednotky.

úspora energie

aktívne dýchanie

odvlhčenie múru

odolný voči vplyvom počasia

HLAVNÁ PRÍČINA č.2: ERÓZIA

VIETOR A VODA a ich vzájomné pôsobenie

Vietor, voda a látky ohrozujúce životné prostredie atakujú 
denno -denne povrchy budov. Proces, ktorý žiaľ nevídame iba 
pri starých stavbách ako kostoly a zámky. Akonáhle ochranná 
funkcia farby zanikne, je napadnutá omietka a vlhkosť má 
voľnú cestu do muriva.

Nakoľko sú keramické omietky absolútne odolné sú 
najvhodnejšie na použitie proti rozpadu muriva.  Okrem toho 
držia častice nečistôt a prachu oveľa menej na povrchu 
muriva. Miesto nového drahého náteru stačí jednoduché 
opláchnutie vodou alebo použitie vysokotlakového čističa. 

aPollo  a100 JE RIEŠENÍM TÝCHTO 
PROBLÉMOV
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MÁME RIEŠENIE PROTI 
4  HLAVNÝM PRÍČINÁM 
ZNEHODNOTENIA FASÁDY 



hLAVNÁ PRÍČINA č. 3: TEPLOTNÉ VÝKYVY hLAVNÁ PRÍČINA č.4: VLHKOSŤ

PODSTATA VPLYVU VLHKOSTI

Každá fasáda absorbuje vlhkosť z prostredia. Je to viditeľné 
najmä na jeseň a na jar. Teplá zima a daždivé leto prinášajú do 
fasády veľa vody. V zime táto zamrznutá voda spôsobuje 
trhliny na fasáde a omietke.  Nielenže potom budovy vyzerajú 
nepekne, ale môže to byť dôvodom mnohých následne 
vzniknutých škôd. Riasy, plesne a iné stopy hniloby podporujú 
vznik ďalšej vlhkosti, čím je omietka nakoniec trvalo 
poškodená.

Pri normálnych difúznych farbách schne iba horná vrstva. Len 
dlhé obdobia slnečného žiarenia môžu vysušiť celú štruktúru 
budovy. Ale tienené strany fasády sa zriedka alebo nikdy 
úplne nevysušia. Izolačný účinok objektu drasticky klesá.

Už pri 4 % vlhkosti budovy izoluje murivo len na polovicu. 
Preto je odvlhčovanie dôležitým prvkom pri zlepšovaní 
energetickej bilancie budovy. So znížením vlhkosti budovy o 
1% sa dá dosiahnuť zvýšenie izolačného pôsobenia o 10 %!

Náter apollo A100 je difúzny a zabezpečuje trvalý transport 
vlhkosti smerom von. Preto sú problémy spôsobené riasami a 
plesňami minulosťou. Nezávislé testovacie inštitúcie 
preukázali, že nátery s keramickými časťami na tehlovej stene 
absorbovali len 3,1 % vody - to je o 47 % menej ako ostatné 
farby na fasády. Absorbovaná voda nepreniká ďalej dovnútra 
muriva. Cez membrány sa nedostane žiadna voda zvonka 
pričom ale kondenzát je prepúšťaný zvnútra von.

stena

omietka

apollo A100

V NAPÄŤOVOM POLI CHLADU A HORÚČAV

Fasády musia často čeliť hlavne na jar a na jeseň drastickým 
výkyvom medzi dennými a nočnými teplotami. Problém 
spočíva v tom, že rôzne stavebné materiály sa pri teplotných 
zmenách rozdielne rozpínajú a zase zmršťujú. Pri konvenčných 
minerálnych náteroch to už po krátkej dobe vedie k vzniku 
trhlín na povrchu, ktoré výrazne obmedzujú ochrannú funkciu 
náteru. Apollo A100 drží. Náš keramický náter je na báze 
akrylátu s vynikajúcou elasticitou, ktorá má skvelú vlastnosť 
už existujúce trhliny premostiť.

PREMOSTENIE TRHLÍN

• Preťaženie pri roztrhnutí
až do 147 % premostí
mikrotrhliny, zabraňuje
prieniku vlhkosti cez
kapiláry

•    vyrovnáva pohyby/
zmršťovanie podkladu
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TESTOVANÉ A SCHVÁLENÉ

Všeobecné vlastnosti

Výsledok dIn Hodnotenie Predmet skúšky    

Hrúbka vysúšacej vrstvy 200 µm EN ISO 2808 stredná hrúbka

Svetlosť 89.6 Y (100 Y = ideálna belosť) DIN 53778-3 vysoká svietivosť

Stupeň kriedovania 0 EN ISO 4628-6 žiadne kriedovania

Ph-hodnota 10,8 ISO 976 mierne alkalický

Výstup pary Difúzny výstup membrány na únik kondenzátu 

Absorbcia vody 3,1 % TC + tehla
2,3 % TC + sádrokartón

rozdiel oproti ostatným fasádnym 
farbám 47,2 % prípadne 23,2 % . 
Úplna ochrana pred vlhkosťou

Životnosť

dIn Hodnotenie Predmet skúšky     

Poveternostné vplyvy ISO 4628 6174 obzvlášť extra UV- rezistentný  

Výsledok 

5000 h UV-žiarenie 
nespôsobuje žiadne zmeny

Skúška ťahom 53504 pevnosť v ťahu 0,7 ± 0,0 
(MPa) ťažnosť 147,6 ± 9,7 
(%) pri 200 µm 

150 % dilatácia, vysoké 
premostenie trhlín a 
vyrovnanie pnutia

Test striedania teploty EN ISO 4628 veľmi dobre odoláva 
náhlym teplotným 
zmenám 

žiadne zmeny pri : 6 h 
pri-15°C 
2 h pri +23°C 
16 h pri +60°C 

Paroprúdový test 90 bar; 20 sek. žiadne zmeny,  
ani pri priečnom teste 60°C 

vysoko odolný voči 
vonkajším vplyvom

Skúška pieskom žiadne zmeny ASTM D 968 extrémne odolný voči erózii

Nezávislé testovacie inštitúcie potvrdili pre náter apollo A100 
najlepšie hodnoty rezistencie voči poveternostným vplyvom. 
Pridanou hodnotou je enormná redukcia trhlín  v murive. Vďaka 
vysokej odolnosti voči nečistotám znižuje zároveň elektrostatický 

náboj, nečistoty sa usadzujú výrazne menej a vonkajšie steny 
sa citeľne menej prehrievajú- na základe toho ostávajú 
vnútorné steny aj pri vysokých horúčavách príjemne chladné. 
A to všetko pri optimálnej farebnosti a extrémnej trvácnosti 
náteru.

hōȊǾƭłǎǙ pozoruhodná je preukázaná rezistencia voči 
absorbcii vody pri súčasnom pôsobení membránového efektu 
pri transporte kondenzátu smerom von.

Množstvo úspešných skúšok dokazujú jedinečnú kvalitu 
ochrany fasády s náterom apollo A100 . Iba týmto spôsobom 
je možné všetky možné príčiny zničenia povrchu stien súčasne 
a efektívne zdolať. Preto poskytujeme na náter apollo A100 
záruku 10 rokov.
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VÝHODY NÁTERU APOLLO 100 VÁS PRESVEDČIA!

1 / ZARUČENÁ OCHRANA PROTI VPLYVOM 
POČASIA 

Náter apollo A100 dodá každej fasáde nepremokavú, voči 
vplyvom počasia odolnú a zároveň vodnú paru prepúšťajúcu 
„priedušnú“ ochranu pred vplyvom prostredia.

2 / ZABRÁNENIE TVORBE TRHLÍN

Vysoký podiel keramiky reguluje teplotu: sálavé teplo sa 
odráža, tým sa fasáda prehrieva menej. Rozdielne teplotné 
zóny sú vyrovnané a tým sa zabraňuje tvorbe trhlín.

3 /  OPTIMALIZOVANIE TRHLÍN- SANÁCIA

Fasády s trhlinami sa pomocou náteru apollo A100 spoľahlivo 
a jednoducho renovujú, keďže trhliny sú vďaka náteru trvalo 
premostené.

4 / ŽiADNE RIASY, MACHY A HUBY NA FASÁDE

S náterom apollo A100 ostanú fasády bez rias, machov a húb.

5 / ODOLNÝ VOČI UV-ŽIARENIU

Zničujúce pôsobenie UV svetla je extrémne minimalizované. 
UV svetlo je takmer na 100 % odrazené. Vedľajší účinok: 
fasády s náterom apollo A100 sú svetlejšie.

6 / ODOLNÝ VOČI ZNEČISTENIU

Nečistoty, dym a výpary sa držia na fasáde podstatne menej a 
odstránia sa jednoduchým opláchnutím čistou vodou 
(vonkajšie fasády) alebo utretím vlhkou handrou (vnútorné 
priestory).

7 / atRAKTÍVNE FAREBNÉ PREVEDENIA

Staré stavby a novostavby je možné natrieť vo Vašej obľúbenej farbe.

8 / PRIDANÁ HODNOTA

Apollo A100 chráni murivo! Každá staršia budova získa 
pridanú hodnotu, nové stavby si udrža ich hodnotu na veľmi 
dlhú dobu.
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IBT AG
Bahnhofstrasse 2
CH - 9050 Appenzell
Fon +41 (0)43 817 61 30
Fax +41 (0)43 817 61 31
info@ibt-ag.com
www.ibt-ag.com

IBT Deutschland GmbH
Jahnstraße 11
D - 88255 Baienfurt
Fon +49 (0)751 56 99 88 40
Fax +49 (0)751 56 99 88 42
info@ibt-ag.com
www.ibt-ag.com
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INOVATÍVNE NÁTEROVÉ TECHNOLÓGIE- PRE ZDRAVÉ BÝVANIE

IBT ponúka pre budúcnosť orientované riešenia so zreteľom na zdravie, blaho, udržanie hodnoty a úsporu energie. IBT vyvíja a  
ponúka vysoko účinné produkty s vynikajúcimi vlastnosťami pre akékoľek povrchy.

Funkčné  IBT nátery poskytujú jedinečný úžitok vďaka High-Tech receptúram, ktorých základom sú vákuové keramické duté guličky. Sú 
rovnako vhodné pre novostavby  ako aj už existujúce stavby rôzneho druhu, ktorým dodatočne zabezpečujú ich hodnotu.

Vysoko výkonné tepelno- izolačné a sanačné IBT omietky sa zakladajú na prírodných princípoch a využívajú vo svoj prospech vplyvy 
životného prostredia (vzduch, voda, UV-svetlo atď.) Vynikajúco sa hodia na vnútorné aj vonkajšie povrchy a odolávajú extrémnej 
záťaži spôsobenej vlhkosťou a soľou. Zabraňujú napadnutiu povrchu plesňami a riasami bez použitia toxických látok.

Farba apollo A100 je vhodná pre všetky bežné vonkajšie plochy s minerálnym 
podkladom, pre umelé omietky,  betón a vápenec, cementové platne, staré nátery, 
priečne konštrukcie, tuhé PVC, drevo, vopred pozinkované plochy ako aj kovy.

Farba vitral V50 je klasifikovaná podľa DIN 4102-1 ako A2-51-d0. Vitral V50 zaisťuje 
optimálnu klímu a je ideálna pre všetky vnútorné priestory. Hlavne do priestorov, 
ktoré sú vystavené veľkej záťaži ako napr. obytné domy, pivnice ale taktiež 
gastronomické a ubytovacie zariadenia.

Primolux P20 je hĺbkové napúšťadlo s vynikajúcimi penetračnými vlastnosťami. 
Zaisťuje vynikajúcu podkladovú vrstvu s vysokou výdatnosťou. Neobsahuje žiadne 
rozpúšťadlá a je vhodný na ďalšiu prácu s farbami vitral V50 a apollo A100 (pre 
vnútorné a vonkajšie steny) . Primolux P20 je ideálny na opieskované a iné plochy 
určené pre nátery produktami IBT.

Sanosil S010 je bezchlórový ochranný prostriedok proti plesniam s hĺbkovým 
účinkom určený pre všetky nasiakavé stavebné materiály. Strieborné ióny pôsobia 
oligodynamicky (poznámka: schopnosť striebra usmrcovať baktérie), odstraňujú 
spoľahlivo povlaky plesní,baktérií, mikrohúb a rias.

Inovatívny firmou IBT vyvinutý tepelno- izolačný systém aerius WDVS  je inovácia v 
oblasti vysokoúčinných izolačných a odvlhčovacích omietok. V  kombinácii s 
funkčnými nátermi farbami apollo A100 a vitral V50 vznikne novodobý tepelno-
izolačný systém na prirodzenom základe.

MITAR-BA s.r.o 
Cabanova 13/C 
841 02 Bratislava
+421(0)2 64 288 747 
info@mitar-ba.sk 
www.mitar-ba.sk




