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Moudré řešení pro Vaše stavby

TermoDiffu
Ideální řešení pro dřevostavby

ÚVODNÍ SLOVO
Společnost TERMO + s.r.o. je obchodně stavební společnost
zaměřená zejména na dodávku kvalitních, v praxi ověřených
kontaktních zateplovacích systémů, materiálů pro sanace betonových konstrukcí a pro povrchové úpravy staveb. Společnost
působí na českém trhu od roku 1993.
Přednostně spolupracujeme s řadou nadnárodních společností
se zaměřením na výrobu stavebních hmot. Snažíme se ve spolupráci s těmito partnery neustále zlepšovat a rozšiřovat naši
nabídku a služby.
Vlastní tónovací linka, potřebný servis při odběru materiálu, logistické zajištění a vlastní doprava zajišťuje ﬂexibilitu a variabilitu při dodávkách materiálů na stavbu.
Nedílnou součástí služeb naší společnosti je poskytování technického servisu – návrh ucelených a systémových řešení, školení
prováděcích ﬁrem, dozory na stavbách zajišťující kontrolu nad
dodržováním technologických postupů, kvalitu montáže a konzultační činnost.
Společnost TERMO + nabízí řadu materiálů tvořící ucelené stavební systémy pro vnější a vnitřní povrchové úpravy difuzně otevřených konstrukcí dřevostaveb. Naši klienti by tak měli získat
pro své stavby řešení, které bude nejen vysoce funkční, ale zároveň umožní různorodé estetické ztvárnění.
Díky námi nabízeným vysoce kvalitním produktům a zkušeným
spolupracovníkům jsme pro Vás tím kompetentním a spolehlivým
partnerem.
TERMO + s.r.o. je systémový partner
v oblasti povrchových úprav dřevostaveb společností INSOWOOL s.r.o.
a STEICO CEE Sp. z o. o.

NABÍZENÝ SERVIS
V rámci komplexních služeb nabízíme:
• technické poradenství pro projektanty, investory
i realizační ﬁrmy
• zaškolení realizačních ﬁrem
• technologické dozory a konzultace na stavbách
• dodávka systémových komponent pro řešení detailů
a návazností
• dodávka materiálů na místo určení

Obchodní zástoupení:

E drevostavby@termo.cz
T +420 475 600 537

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO
DŘEVOSTAVBY - EXTERIÉR

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO
DŘEVOSTAVBY - INTERIÉR

Povrchové souvrství Termo+Diffu slouží pro vytváření vnějšího
bezesparého povrchu – omítky difuzně otevřených obvodových
stěn dřevostaveb. Celé souvrství je koncipováno s důrazem na
co nejvyšší propustnost pro vodní páru.

V případě vnitřních povrchových úprav obytného domu je nezbytné respektovat funkční, ekonomické, ekologické a estetické
aspekty požadavků různých prostor domu.
Společnost TERMO + s.r.o. proto nabízí nejen kvalitativně hodnotné produkty pro povrchovou úpravu stěn a stropů, ale také
komplexní know-how pro jejich výběr, řešení detailů a technickou pomoc při realizaci.

Povrchové souvrství Termo+Diffu zajišťuje:
• vysokou prodyšnost pro vodní páru umožňující „dýchání“
stěny
• odolnost proti působení povětrnosti
ovětrnosti a tím maximální ochranu obvodových
h stěn
• nízký sklon k zašpinění fasády
sády
• odolnost proti napadení řasaasami a dalšími mikroorganismy
my
• výběr z různých typů struktur
tur
omítek
• výběr z široké palety barevvných odstínů vyznačujících
se vysokou stálobarevností

Klienti si mohou vybrat ze dvou základních typů povrchového
souvrství:
• Termo+Diffu Silicon s tenkovrstvou omítkou na silikonové
pryskyřičné bázi
• Termo+Diffu Mineral s tenkovrstvou omítkou na minerální
bázi
Termo+Diffu Silicon
Základní vrstva
Mezinátěr

Fasádní nátěr

Vedle možnosti výběru barevného ztvárnění interiéru a typu materiálu může zákazník volit mezi rozličnými strukturami vnitřního
povrchu, čímž lze dosáhnout nepřeberné možnosti architektonického řešení interiéru.
Samozřejmostí je u nabízených materiálů minimální obsah škodlivých přísad, které by mohly negativně ovlivňovat vnitřní mikroklima (kontrolováno TÜV: Německá státní nezávislá zkušebna).

Termo+Diffu Mineral

TermoUni + TermoGewebe
StoPrim Isol

1)

Povrchové úpravy se strukturními omítkami
Základní vrstva

TermoUni + TermoGewebe

Mezinátěr

StoPrep In

Strukturní omítka

StoPrep Miral
Omítka

Společnost TERMO + s.r.o. nabízí standardně dvě materiálové báze pro úpravy vnitřních povrchů:
• organické – vyznačující se vynikající krycí schopností, možností volby z 800 barevných odstínů, snadnou údržbou (jsou
omyvatelné) a snadnou zpracovatelností
• silikátové – vyznačující se vynikající vysokou prodyšností
provodní páru, čímž vytváří podmínky pro příjemné vnitřní
mikroklima, přirozenou alkalitou bránící vzniku plísní, přirozeným přírodním vzhledem, vysokou přídržností k podkladu,
trvanlivostí; barevná škála je v případě silikátových materiálů
omezenější než v případě organických

TermoSilcon

StoMiral

není nutný

StoSilco Color G

Aplikace mezinátěru StoPrim Isol se doporučuje v případě, že
je povrch dřevovláknité desky delší dobu vystaven působení
povětrnostních vlivů a může dojít k pronikání ligninových částic do výztužné vrstvy.

StoDecosil

TermoUni + TermoGewebe

Mezinátěr
Stěrková vrstva

StoPrim Plex
StoLevell In Fine

Mezinátěr
Vnitřní nátěr

Součástí uceleného řešení je dodávka systémových materiálů
a komponent při řešení detailů a návazností – napojení na okna,
vyztužení rohů řešení soklových partií apod.

StoGranit

Hladké povrchové úpravy
Základní vrstva

1)

StoDecolit

StoPrep Sil

StoLevell In Z

StoPrim Plex
StoColor Rapid StoColor In

StoSil In

Speciální souvrství pro vlhké prostory (např. koupelny)
Základní vrstva

TermoUni + TermoGewebe

Parobrzdná vrstva

StoPrep Vapor

Adhezní můstek
Další vrstvy

StoPrep Contact
viz některá z předchozích řešení
strukturní omítky
stěrka + nátěr

organické povrchové úpravy
silikátové povrchové úpravy

