
vItral v50 

Funkčný náter pre vnútorné priestory



vItral v50 
fUNKČNÝ NÁTER PRE VNÚTORNÉ MIESTNOSTI

Zaisťuje príjemné prostredie v obývacích a pracovných priestoroch. Ideálny pre všetky 
vnútorné priestory, ktoré sú vystavené vysokej záťaži ako napr. poschodové budovy, domovy 
sociálnej starostlivosti, hotely, reštauračné zariadenia. 

Vitral V50 spĺňa najvyššie požiadavky trvalého pohodlia pri bývaní, ako napríklad: v  
detských izbách a všetkých obytných a spacích priestoroch. Odolný voči vlhkosti v kúpeľni aj 
kuchyni.
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VHODNÉ PODKLADY

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

POUŽITIE

• Obývacie izby a spálne
• Detské izby
• Pivnice
• Dielne

vitral V50 
Membránová izolácia pre vnútorné 
priestory

a teplotná regulácia

a vylepšuje klímu v miestnosti

a zabraňuje vzniku plesní

a pomáha šetriť náklady na vykurovanie

a bez rozpúšťadiel

a priepustný

a nehorľavý (A2)

a odolný voči opotrebovaniu a oteru
(trieda 2 podľa DIN EN ISO 11998)

a  vynikajúca krycia schopnosť
(trieda 2 podľa DIN EN 13300)

a ekologický
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RADOSŤ ZO ŽIVOTA, KTORÁ IDE Z VNÚTRA! 
PRIAZNIVÁ KLÍMA VĎAKA FARBE 
vItral v50     

Aj v interiéri môžete profitovať z jedinečných vlastností tohto 
produktu. Steny natreté farbou  VITRAL V50 rozložia teplo 
rovnomernejšie po celom povrchu.

Vďaka optimálnemu odrazu svetla rozptyľuje membránová 
izolácia vo vnútorných priestoroch drastické teplotné rozdiely 
medzi zohriatou a protiľahlou stenou (fenomén tepelného 
valca). Toto rovnomerné rozloženie teploty spôsobuje tzv. 
sálavé teplo, ktoré pôsobí v miestnosti. Za týchto okolností - 
rovnaká teplota vzduchu v miestnosti a povrchu stien 18 ° C –  
takúto klímu považuje väčšina ľudí za príjemnú. Naproti tomu, 
ak je teplota steny iba 15 ° C, na rovnaký efekt je potrebná 
teplota vzduchu 22 ° C. Toto príkladné porovnanie ukazuje, že 
pri nátere s VITRAL V50 je potrebné oveľa menšie množstvo 
energie na dosiahnutie príjemnej klímy v miestnosti.

Farba vitral V50 tak šetrí energetické náklady spojené s 
vykurovaním a klímou. A to nie len vo vlastných štyroch 
stenách ale aj na prevádzkových a verejných miestach.

sLUŽBY

Radi Vám poskytneme energetický prepočet úspory Vášho 
bývania. Môžete si tak optimálne zvoliť Vašu investíciu do 
energetickej úspory.

optIMALIZOVANÉ AJ V HRANIČNÝCH 
OBLASTIACH

Dokonca aj v extrémnom prípade požiaru sa funkčné nátery  
vitral V50 správajú mimoriadne pozitívne a znižujú 
nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť pri požiari.

Všetky výrobky boli klasifikované ako stavebný materiál A2. V 
podstate sú nehorľavé. Pri požiari spravidla spôsobujú ďalšie 
problémy vznikajúci dym a horiace časti. Vitral V50 dosahuje 
v rámci tvorby dymu najlepšiu triedu (S1). Pri ostatných 
smerodatných skúškach nebolo zaznamenané žiadne 
odkvapkávanie materiálu (dO).

Popri vynikajúcich optických a klimatických vlastnostiach  Vás 
vitral V50 presvedčí aj ako efektívna a cenovo výhodná 
protipožiarna ochrana pre vnútorné priestory.
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PROBLÉMY VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

• Nízke povrchové teploty na vonkajších stenách
• Kondenzácia na tepelných mostoch

Dôsledok: kontaminácia plesňami a silný zápach!

• Veľké teplotné rozdiely medzi podlahou a stropom
vytvárajú nepríjemnú klímu v miestnosti

RIEŠENIE SA VOLÁ vItral v50

TEPELNOIZOLAČNÝ 

• spätný odraz tepla vylepšuje tepelné pohodlie 
v  miestnosti

• dodatočné izolačné pôsobenie v zime- menšie 
náklady na vykurovanie 

teplo

Wärme

Wärme

stena

omietka

vitral V50

Vlhko
sť

ZNÍŽENIE TVORBY PLESNÍ

• suchší povrch
• menšie riziko tvorby plesní
•   odstránenie pohltenej vlhkosti
• žiadne dodatočné  protiplesňové

prostriedky

ROVNOMERNÉ ROZLOŽENIE TEPLA VĎAKA 
NATRETÝM STENÁM A STROPOM

• Žiadne vírenie prachu, plesní a baktérií
•  Optimále vyváženie vlhkosti vzduchu
• Žiadne studené zóny

Wärme

Wärme

stena

omietka

vitral V50
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TESTOVANÉ A SCHVÁLENÉ

Výsledky testov reakcie na oheň

dIn Hodnotenie Výsledok

A2 - reakcia na oheň EN 13501-1 veľmi vysoká protipožiarna ochrana

S1 - uvolňovanie dymu skúška podľa EN ISO 1176 žiadna tvorba dymu

dO - odkvapkávanie materiálu EN ISO 1176 žiadne odkvapkávanie materiálu

Všeobecné vlastnosti

 Výsledok dIn Hodnotenie predmet skúšky

Hrúbka vysúšacej vrstvy EN ISO 2808 stredná hrúbka 250 µm vysúšacia vrstva
 400 µm vlhká vrstva

Svetlosť 89.0 Y (100 Y = ideálna belosť) DIN 53778-3 vysoká svietivosť

Stupeň kriedovania 0 EN ISO 4628-6 žiadne kriedovanie

ph-hodnota 10,8 ISO 976 mierne alkalický

±ȇǎǘǳǇ pary Difúzne otvory membrány na únik kondenzátu 

DIN EN ISO 6504-3 kontrastný pomer 
(Krycia schopnosť) DIN EN ISO 6504-3 

Hrúbka vrstvy £ 100 µm  
Hrúbka vrstvy = 200 - 300 µm      
Hrúbka vrstvy = 400 µm  DIN EN ISO 6504-3 

trieda 4 
trieda 3 kontrastný pomer 
tireda 2     

Nárast plesní Mikrobiologický rozbor pri teplote 25°C až po relatívnu 
vlhkosť vzduchu  85 % žiadny 
nárast vzniku plesní    

DIN 53150 0,5 h Stupeň vysúšania Stupeň vysušenia 1 
Stupeň vysušenia    4 1,5 h

Hodnotenie spracovania veľmi dobré- dobré

Množstvo úspešných skúšok dokazujú jedinečnú kvalitu 
ochrany stien s náterom vitral V50. Iba týmto spôsobom je 
možné všetky možné príčiny zničenia povrchu stien súčasne a 
efektívne zdolať. Preto poskytujeme na náter vitral V 50 
záruku 10 rokov.
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VÝHODY NÁTERU  VITRAL V50 VÁS PRESVEDČIA!

1 / ÚSPORA ENERGIE

Energia na vykurovanie a taktiež ochladzovanie je drahá. 
Vitral V50 spája ochrannú funkciu s energetickou 
efektívnosťou a funkčnosťou. S vitral V50 je prúdenie tepla 
pozitívne ovplyvňované. Vďaka tomu stúpa pocit pohodlia a 
komfortu pri nízkych teplotách,  intervaly vykurovania sa 
skracujú a energia sa šetrí. 

2 / KVALITA BÝVANIA S PRÍJEMNOU KLÍMOU

Keramické častice rozložia teplo rovnomerne, rozdielne 
tepelné zóny sa vyrovnajú a to zabezpečuje príjemnú a 
vyrovnanú klímu miestností. V zime ostávajú miestnosti 
príjemne teplé a v lete príjemne ochladené.

3 / ODSTRÁNENIE TVORBY PLESNÍ

Vitral V50 zvýši povrchovú teplotu stien a zaistí rovnomerné 
rozloženie teploty. Tak už nedochádza k žiadnemu zrážaniu 
vody. Nebezpečenstvo vlhkých tapiet alebo stien a s tým 
spojená zvýšená tvorba plesní je tak odstránená.

4 / BEZPEČNOSŤ/PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Vnútorný náter je cenovo výhodná a efektívna protipožiarna 
ochrana klasifikovaná podľa DIN 4102-1 ako A2-S1-dO. To 
nedokáže žiadna iná farba!

5 /  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

S Vitral V50 pomôžete k zníženiu škodlivých emisií 
súvisiacich s vykurovaním a tak výrazne prispejete k ochrane 
životného prostredia.

6 / ODOLNÝ VOČI ZNEČISTENIU

Nečistoty, dym a výpary sa držia výrazne menej a dajú sa 
jednoducho čistou vodu alebo vlhkou handrou utrieť.

7 / ATRAKTÍVNE FAREBNÉ PREVEDENIA

Všetky steny je možné natrieť farbami podľa Vášho výberu
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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 pre 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 v 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 vysoko účinných izolačných a odvlhčovacích omietok. V  kombinácii s funkčnými 
nátermi apollo A100 a vitral V50 vznikne novodobý tepelno-izolačný systém na 
prirodzenom základe.

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




