
Termo IN Basic
Vnitřní disperzní jemně plněná matná barva. Bez obsahu 
rozpouštědel, změkčovadel, emisí a zápachu. Vyznačuje se 
dobrou propustností pro vodní páru, dobrou kryvostí a vysokým 
stupněm bělosti. Standardně se dodává  bílá.

Termo IN Brilant
Vnitřní disperzní jemně plněná matná výborně krycí barva. Bez 
obsahu rozpouštědel, změkčovadel, emisí a zápachu. Vyznačuje 
se dobrou propustností pro vodní páru, výbornou kryvostí a 
vysokým stupněm bělosti. Standardně se dodává extra bílá.

Termo IN Eco
Vnitřní disperzně silikátová tupě matná jemně plněná 
antialergická barva. Bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel, 
emisí a zápachu. Vyznačuje se odolností proti plísním, vysokou 
propustností pro vodní páru, vynikající přilnavostí na minerálních 
podkladech, velmi dobrou kryvostí a vysokým stupněm bělosti. 
Standardně se dodává zářivě bílá.

Termo IN Primer
Univerzální hydrosolová bezrozpouštědlová penetrace pro 
následné disperzní nátěry, bez obsahu rozpouštědel, vodou 
ředitelná a alkalicky odolná. Reguluje a sjednocuje nasákavost, 
zprostředkuje přilnavost, zpevňuje povrch a proniká hluboko 
do podkladu.

Termo IN Eco Primer
Univerzální penetrace na silikátové bázi bez obsahu 
rozpouštědel, vodou ředitelná, alkalicky odolná a propustná pro 
vodní páru. Reguluje a sjednocuje nasákavost, zprostředkuje 
přilnavost, zpevňuje povrch a proniká hluboko do podkladu. 
Ideální pro následné silikátové nátěry, ale lze též využít jako 
ředidlo pro silikátovou barvu.

Ekonomická řada zahrnuje interiérové barvy a doplňkové 
materiály na dvou základních materiálových bázích:

 organické – vyznačující se vynikající krycí schopností,  
 snadnou údržbou (jsou omyvatelné) a snadnou  
 zpracovatelností.

 disperzně silikátové - vyznačující se zejména vynikající  
 propustností pro vodní páru, vytvářející tak podmínky  
 pro příjemné vnitřní prostředí, a přirozenou alkalitou,  
 která brání vzniku plísní; mezi další přednosti náleží  
 přirozený vzhled, vysoká přídržnost k podkladu a  
 trvanlivost.

Standardně se dodávají v bílé barvě, ale lze tónovat i do 
přibližného odstínu dle aktuálního barevného vzorníku Termo+.

Samozřejmostí nabízených barev je minimální obsah škodlivých 
přísad, které by negativně mohly ovlivňovat vnitřní mikroklima. 
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Termo IN Fine
Jemná minerální stěrková hmota pro okamžité zpracování. 
Vyznačuje se dobrou brousitelností, snadnou přepracovatelností, 
přetíratelností a dobrou přídržností k podkladu.

STĚRKOVÉ MATERIÁLY
 

Parametry interiérových barev

název báze třída otěru za mokra 
dle EN 13300

třída krytí dle 
EN 13300

vzhled dle EN 13300
barevný odstín

matný pololesklý lesklý

Termo IN Basic disperzní 4 2 x bílá 1)

Termo IN Brilant disperzní 4 2 x bílá 1)

Termo IN Eco disperzní 4 2 x bílá 1)

  

Skladba souvrství

Podklad např. beton, plynosilikátové zdivo, omítka, sádrokarton, atd.

Penetrace 2) Termo IN Primer Termo IN Eco Primer

Stěrková vrstva 2) Termo IN Fine

Penetrace Termo IN Primer Termo IN Eco Primer

Vnitřní nátěr Termo IN Basic Termo IN Brilant Termo IN Eco

 2)   Použití v závislosti na stavu a typu podkladu a následně aplikovaných vrstev

 1)   Standardně se dodává v bílé barvě, ale lze tónovat i do přibližného odstínu
   dle aktuálního barevného vzorníku Termo+.


