
Vlastnosti:
- omyvatelná
- výborná paropropustnost (sd=0,04)
- velmi dobrá kryvost
- vyplňuje trhliny do 0,5mm
- bílá nebo barevná dle vzorkovníků fy Kessl s.r.o.
- snadno zpracovatelná
- vodou ředitelná
- bez zápachu
- matná
Použití:
Barva je vhodná pro aplikace v interiérech na veškeré typy omítek (vápenocementové, cementové, vápenné, sádrové atd.). Barevných odstínů lze dosáhnout použitím běžných tónovacích přípravků (např. pigmenty KANA).
Aplikace: Podklad musí být pevný, bez nesoudržných vrstev, suchý, zbavený prachu, nečistot a mastnoty. Pro maximální thermoreflexní efekt se doporučuje staré nátěry odstranit (např. s pomocí výrobku FAPENA fy Kessl s.r.o. K.Vary). Před vlastní aplikací se doporučuje provést penetrace podkladu (FAPENA). Po důkladném zaschnutí penetrace se válečkem s delším vlasem aplikuje KESMAL THERM ve 2 vrstvách, druhý nátěr se provádí po důkladném zaschnutí předchozí vrstvy.
Ředění:
barva je připravena k aplikaci (1.nátěr – max.5% vody, 2.nátěr – max.2% vody).
Spotřeba:
0,2 – 0,3 l / m2 / 1 nátěr
Balení:
5 a 15 litrů

REFLEXTHERM
Termoreflexní silikonová omyvatelná interiérová barva s dutými keramickými
kuličkami, které příznivě působí na pohodu a klima v interiérech
ÚČINKY:
� vyšší teplota povrchu stěn
� vliv na úsporu energie (až o 2°C 
snížené vytápění = úspora na vytápění)
� prevence vzniku plísní
VLASTNOSTI:
� omyvatelná
� výborná paropropustnost (sd=0,04)
� velmi dobrá kryvost
� vyplňuje trhliny do 0,5mm
� bílá nebo barevná dle vzorkovníků
� snadno zpracovatelná
� vodou ředitelná
� bez zápachu
� matná

POUŽITÍ:
Barva je vhodná pro aplikace v interiérech na veškeré typy omítek 
(vápenocementové, cementové, vápenné, sádrové atd.). Barevných 
odstínů lze dosáhnout použitím běžných tónovacích přípravků (např. 
pigmenty KANA).
Aplikace: Podklad musí být pevný, bez nesoudržných vrstev, suchý, 
zbavený prachu, nečistot a mastnoty. Pro maximální thermoreflexní efekt 
se doporučuje staré nátěry odstranit (např. s pomocí výrobku FAPENA fy 
Kessl s.r.o. K.Vary). Před vlastní aplikací se doporučuje provést penetrace 
podkladu (FAPENA). Po důkladném zaschnutí penetrace se válečkem s 
delším vlasem aplikuje REFLEXTHERM ve 2 vrstvách, druhý nátěr se 
provádí po důkladném zaschnutí předchozí vrstvy.
ŘEDĚNÍ:
barva je připravena k aplikaci (1.nátěr – max.5% vody, 2.nátěr – max.2% 
vody).

SPOTŘEBA:
0,2 , 0,3 litru/m2/1 nátěr
SKLADOVÁNÍ:
12 měsíců od data výroby 
(+5°C až +30°C) v 
neotevřených obalech a při 
dodržení skladových 
podmínek. Nevystavujte 
mrazu, přímému 
slunečnímu záření a 
dlouhodobým teplotám 
nad +30°C
BALENÍ:
5 a 15 litrů
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