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Rekonštrukcie

Váš partner pre komplexné
riešenia v oblasti rekonštrukcie 
a obnovy budov či stavieb

Každá nehnuteľnosť, či už je to rodinný alebo bytový dom alebo 
na iný účel slúžiaca budova, je vysokohodnotnou investíciou.

Udržanie objektu v dobrom stavebno-technickom stave 
vyžaduje patričnú údržbu a ochranu tak, aby bola maximálne 
zabezpečená jeho funkčnosť a estetická hodnota.

Vďaka iniciatíve vlastného tímu výskumných pracovníkov 
a odborníkov vyvinula spoločnosť Colorificio San Marco, 
spoľahlivý a pohotový partner pre profesionálov, sústavu 
komplexných riešení problémov spojených s opravou, údržbou 
a rekonštrukciou budov.

V rámci služieb pre profesionálov a stavebných investorov 
ponúka spoločnosť Colorificio San Marco Stavebno-technickú 
podporu a poradenstvo priamo na stavenisku.

U predajcu spoločnosti San Marco je možné si vyžiadať 
bezplatný zásah nášho technika priamo na stavenisku, ktorý 
zanalyzuje situáciu a nájde optimálne riešenie na mieru Vaším 
potrebám a požiadavkám.



Elastomerický systém

situácia pred zásahom situácia po zásahu

Praskliny a trhliny sú viditeľné povrchové vady, ktoré 
nepredstavujú len estetický problém, ale tiež značne ohrozujú 
štrukturálnu celistvosť budov.

Spoločnosť Colorificio San Marco vyvinula SYSTÉM ELASTOMARC, 
špeciálne koncipovaný pre opravy a sanáciu fasád s výskytom 
prasklín a trhlín.
Systém je aplikovateľný na mikrotrhliny spôsobené 
zmršťovaním, trhliny v dôsledku vibrácií alebo pôsobenia 
tepelnej rozťažnosti materiálu.
Je možná aj aplikácia na hlboké praskliny, zasahujúce i štruktúru 
muriva šírky nepresahujúcej 2.000 μm. Výkonové charakteristiky 
SYSTÉMU ELASTOMARC boli podrobené skúškam v súlade
s podmienkami STN EN 1062-7.

Analýza problému
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Veľmi pružný film
pri vysokých aj nízkych teplotách
Výrobky sú špeciálne formulované na báze akrylátových 
polymérov a vyznačujú sa plastifikačným účinkom, vďaka 
ktorému je zaručená pružnosť filmu aj pri nízkych teplotách.

Nízka retencia a pohlcovanie nečistôt
Prostriedky ELASTOMERICKÉHO SYSTÉMU zvyšujú vysta-
vením na denné svetlo povrchovú tvrdosť filmu a to vďaka 
špeciálnemu polyméru - svetlom tvrdnúcemu akrylátu, čo 
vedie k nižšiemu pohlcovaniu nečistôt.

Zásahy je možné typovo rozčleniť podľa druhu trhlín.
Odolnosť voči trhlinám je klasifikovaná podľa STN EN 1062-7:
systém elastomarc a: trieda a2
systém elastomarc B: trieda a3
systém elastomarc c: trieda a4
systém elastomarc d: trieda a5 mod < 2000 μm 

systém elastomarc a: trieda a2
do šírky 250 μm (0,25 mm)

systém elastomarc B: trieda a3
Na škáry a trhliny vystavené strednému dynamickému 
namáhaniu so šírkou od 250 μm do 500 μm (0,5 mm), 
vyskytujúce sa predovšetkým v oblasti a okolí otvorov 
(okenných atď.).

systém elastomarc c: trieda a4
Na praskliny vystavené nízkemu dynamickému namáhaniu, Na 
škáry a trhliny vystavené vysokému dynamickému namáhaniu, 
so šírkou od 500 μm do 1 250 μm (1,250 mm).

systém elastomarc d: trieda a5 mod < 2000 μm
Určený na závažné a hlboké trhliny, potenciálne zasahujúce aj 
štruktúru muriva, max. šírky do 2.000 μm (2mm).

Sanácia prasklín a trhlín

Ako zasiahnuť v prípade narušenia

KOMPOZÍCIA SYSTÉMU

Systém pozostáva zo ZÁKLADNÉHO NÁTERU 
ELASTOMARC a z FINALNÉHO ALGICÍDNEHO NÁTERU 
ELASTOMARC (používajte vždy kombináciu oboch 
prípravkov).
Odolnosť voči trhlinám ELASTOMERICKÉHO SYSTÉMU 
je priamo úmerná aplikovanej hrúbke, podľa triedy 
samotného zásahu.

Pre stanovenie správnej diagnózy odporúčame
vykonať na stavenisku dôkladnú odbornú prehliadku.



situácia pred zásahom situácia po zásahu

situácia pred zásahom situácia po zásahu
Problém s vandalskými nápismi na stenách je mimoriadne 
rozšírený v centrách miest ako ajna obytných domoch a 
budovách s historickým významom. Na jeho trvalé a účinné 
vyriešenie vyvinula spoločnosť Colorificio San Marco, ktorá 
vždy prejavila zvlášť citlivý prístup k talianskym kultúrnym 
a architektonickým pamiatkam, špeciálny profesionálny 
antigrafitový systém.

Profesionálny antigrafitový systém je výsledkom synergických 
projektov v spolupráci so špecializovanými výskumnými 
inštitúciami a s Univerzitou Ca’ Foscari v Benátkach, s cieľom 
vývoja takých techník odstraňovania, ktoré uprednostňujú 
použitie rozpúšťadiel s nízkym dopadom na životné prostredie, 
ako aj prípravkov a metód uľahčujúcich odstraňovanie a 
čistenie vďaka ochrannej úprave plôch.

Výsledkom tohto výskumu sú dva prostriedky ISOGRAFF a 
GRAFFITI REMOVER, ktoré zabraňujú penetrácii pigmentov do 
podkladu a súčasne uľahčujú samotné odstraňovanie.

Ochranný systém proti grafitom

Analýza problému



1 32

7 98

4 65

REKONŠTRUKCIE

ISOGRAFF je ochranný vodou riediteľný priedyšný antigrafitový 
prípravok na ochranu minerálnych povrchov, s efektom 
katodickej ochrany a nízkym dopadom na životné prostredie. 
Na rozdiel od ostatných antigrafitových náterov nevyžaduje k 
odstráneniu nápisov obsah rozpúšťadiel, klasifikovaných ako 
zdraviu nebezpečných alebo zaťažujúcich životné prostredie.

ISOGRAFF vytvára účinnú bariéru, ktorá obmedzuje 
nasiakavosť a pohlcovanie nečistôt a zabraňuje usadzovaniu 
smogu, bez toho aby bola narušená priedyšnosť povrchov. 
Uľahčuje naviac odstránenie následne vytvorených vandalských 
nápisov obyčajnou teplou vodou.
Vďaka tomu bude samotná operácia až 10-násobne 
rýchlejšia a úspornejšia v porovnaní s neošetreným 
povrchom.

GRAFFITI REMOVER je špeciálny gélový prípravok s obsahom 
rozpúšťadiel s nízkym dopadom na životné prostredie, ktoré 
sú podľa platnej eur. legislatívy hodnotené ako nezaťažujúce 
životné prostredie. Neobsahuje dichlórometán. Jeho nanášanie 
a použitie je ľahkéa rýchle. Vďaka gélovej konzistencii nesteká 
aumožňuje dlhšiu dobu účinnosti proti ušpineniu, čím sa 
naproti tekutým detergentom zamedzí nežiadúcej penetrácii 
farbiva do podkladu.

Sled fáz nanášania náteru

Chráňte pamiatky a eliminujte vandalstvo

Ako zasiahnuť v prípade narušenia

Grafitmi posprejovaný a 
pokreslený múr

Odstránenie vandalských nápisov 
kefovaním alebo oplachom 
teplou tlakovou vodou

Nanesenie prípravku GRAFFITI 
REMOVER na odstraňovanie 
grafitov

Posprejovaná stena Následné posprejovanie 
ISOGRAFF s ochranným 
efektom

Jednoduché odstránenie 
grafitov nízkotlakovým 
oplachom teplou vodou

Očistená plocha Nanesenie antigrafitového 
náteru

Opätovné nanesenie 
antigrafitového náteru ISOGRAFF 
s ochranným efektom

Spoločnosť Coloricficio San Marco financovala a podporila 
rozsiahly rekonštrukčný zásah mimoriadne prestížneho
charakteru: očistenie a ochranu vnútorných stien 
kolonády obklopujúcej námestie sv. Marka v Benátkach.
Aplikácia špeciálneho antigrafitového systému umožnila 
úplné odstránenie vandalských nápisov, pričom následne 
nanesená ochranná vrstva nenarušila prirodzený vzhľad 
so známkami času, podčiarkujúc tak celkový harmonický 
historický ráz námestia.

Preventívny účinok
Ošetrenie povrchu steny umožňuje jednoduché 
odstránenie prípadných následných grafitov a nápisov 
obyčajnou teplou vodou. Ochranná bariéra vytvorená 
prípravkom znižuje prirodzenú nasiakavosť povrchov, 
ktorá je příčinou degradácie minerálnych podkladov.

Ochranný účinok
Ošetrenie povrchu steny umožňuje jednoduché 
odstránenie prípadných následných grafitov a nápisov 
obyčajnou teplou vodou.

Protismogový účinok
Tento prípravok je vysoko účinný aj proti ušpineniu a 
smogu a dovoľuje ich jednoduché odstránenie obyčajnou 
teplou vodou.

Úplná reverzibilita
Umožňuje na rozdiel od permanentných ochranných 
antigrafitových náterov jednoduché odstránenie a 
zaručuje neinvazívnosť a reverzibilitu zákrokov a to aj 
v prípade kultúrnych pamiatok a rekonštrukčných a 
reštauračných prác.



situácia pred zásahom situácia po zásahu

Biologická degradácia môže viesť k narušeniu vzhľadu a 
celistvosti vonkajších a vnútorných stien a je serióznou hrozbou 
nielen pre staršie a už poškodené objekty, ale aj pre novostavby
bez viditeľných nedokonalostí a defektov. Odhliadnúc od 
estetického aspektu môže mať prítomnosť plesní a rias 
negatívne dôsledky na hygienu priestorov a na kvalitu a 
komfort bývania.

U náchylných jedincov môže byť zdrojom alergií a ohroziť 
zdravotnú nezávadnosť obytného priestoru.
Biologická degradácia je spôsobená mikróbnym napadnutím 
rôznymi druhmi organizmov (plesne, lišajníky, riasy a mach),
ktoré nachádzajú na stenách a v okolitom prostredí ideálny
habitat pre rozvoj a šírenie.

Riešenia pre sanáciu a odstraňovanie rias a plesní

Analýza problému
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V interiéroch
Hlavnou príčinou vzniku plesní a húb na vnútorných stenách 
budovy je zvýšená vlhkosť a kondenzácia vodných pár na stenách.
Tento fenomén závisí od mnohých činiteľov:
• Použitie energeticky úsporných hermeticky tesných okien
• Problémy s kapilárne vzlínajúcou zemnou vlhkosťou
• Stena orientovaná na sever
• Prítomnosť rozmerného stenu zakrývajúceho nábytku, ktorý 

zamedzuje optimálnej cirkulácii vzduchu
• Miestnosti s vysokou vlhkosťou alebo s vysokou stálou 

produkciou vodných pár (kuchyne, kúpelne)
• Uplatnené stavebné materiály, metódy a techniky. Ako 

prevenciu pred výskytom plesní odporúčame elimináciu 
tepelných mostov, tepelnú izoláciu stien a uprednostnenie 
materiálov dostatočne priedyšných voči priestupu vodných 
pár, s nízkou nasiakavosťou.

AKO ZASIAhNUť V PRÍPADE NARUŠENIA

V interiéroch:
- COMBAT 222 čistiaci prípravok na odstraňovanie plesní a rias z povrchov
- COMBAT 333 dezinfekčný a protiplesňový prostriedok na steny
- COMBAT 444 dezinfekčná protiplesňová prísada do interiérových náterov na steny
- COMBAT555 ochranný prostriedok na drevo proti hubám
- COMBAT 777 vodou riediteľný priedyšný dezinfekčný a protiplesňový interiérový náter
- COMBAT 999 EW vodou riediteľný priedyšný dezinfekčný a protiplesňový interiérový 

náter – vysoká bielos
- COMBATPLUS plne umývateľný vodou riediteľný akrylátový dezinfekčný a protiplesňový náter
- SUPERCONFORT vodou riediteľný protikondenzačný termoizolačný priedyšný 

protiplesňový interiérový náter.

V exteriéroch:
- COMBAT 111 dezinfekčná protiplesňová algicídna prisada do exteriérových náterov 

na steny
- COMBAT 222 čistiaci prípravok na odstraňovanie plesní a rias z povrchov
- COMBAT 333 dezinfekčný a protiplesňový prostriedok na steny
- COMBAT 555 ochranný prostriedok na drevo proti hubám
- Všetky finalizačné exteriérové nátery sú algicídne a protiplesňové

V exteriéroch
Externé fasády môžu byť okrem plesní zasiahnuté aj riasami, 
machmi a lišajníkmi. Základným faktorom podporujúcim rast a 
rozvoj týchto organizmov je zvýšená koncentrácia ahromadenie 
vlhkosti v stavebnej konštrukcii a v okolitom prostredí.

Hlavnými príčinami tohoto hromadenia je:
• Stena orientovaná na sever/severozápad
• Nedostatočná ventilácia a vystavenie nepriamemu slnečnému 

žiareniu; rast a proliferácia rias sú stimulované neintenzívnym 
slnečným svetlom

• Dlhodobé vystavenie poveternostným vplyvom
• Časté tvorenie rosy a inoväte, t.j. vlhkosti, ktorá vzniká 

kondenzáciu vodnej pary vo vzduchu
• Kapilárne vzlínajúca zemná voda
• Presakovanie vody cez praskliny, trhliny a spoje stien
• Často polievané rastliny, nachádzajúce sa v tesnej blízkosti steny
• Uplatnené stavebné materiály, metódy a technik. Rrovnako 

ako u interiérových stien odporúčame elimináciu tepelných 
mostov, tepelnú izoláciu fasád a uprednostnenie materiálov 
dostatočne priedyšných voči priestupu vodných pár, s nízkou 
nasiakavosťou (omietky, finalizačné nátery).

Ako zasiahnuť v prípade narušenia

Zastavte biologickú degradáciu

POSTUP PRI SANAČNOM ZÁSAhU

• Aplikujte COMBAT 222 - čistiaci prípravok na 
odstraňovanie plesní a rias z povrchov

• Omyte vodou a v prípade exteriéru umyte 
vysokotlakovým prúdom vody

• Aplikujte COMBAT 333 - dezinfekčný a protiplesňový 
prostriedok na steny

• Nakoniec naneste finalizačný náter s protiplesňovou 
prísadou pre interiér a algicídnou a protiplesňovou 
prísadou pre exteriér.



situácia pred zásahom situácia po zásahu

Omietka je minerálny obklad, ktorý plní okrem primárnej
ochrany muriva v určitých prípadoch aj estetickú - dekoračnú
funkciu.

Vystavenie poveternostným vplyvom a agresívne účinky
škodlivín v ovzduší urýchľujú jej degradáciu (mierne či 
výraznejšie drobenie a opadávanie vrchných častí omietky), 
niekedy aj mimoriadne intenzívnu a viditeľnú.

V tom prípade bude fasádna obnova vyžadovať vykonanie
niekoľko fázového cyklu potrebných zásahov za použitia
špeciálnych materiálov na spevnenie a nahradenie 
chýbajúceho objemu omietky

Riešenia pre obnovu poškodenej omietky

Analýza problému
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• Umyte plochu vysokotlakovým prúdom vody, pričom 
dôkladne omyte podklady a odstráňte voľné, opadávajúce 
časti.

• V tejto fáze odporúčame ošetriť všetky kovové časti, 
vykazujúce známky degradácie

• Aplikujte následne vrstvu patrične zriedeného fixačného 
náteru ATOMO, ktorý umožní obnovenie kompaktnosti 
vadných, rozdrobených miest

• Chýbajúci objem nahraďte v prípade betónu príslušnou 
opravnou stierkou rady BETOXAN, zatiaľčo u tradičných 
podkladov použite cementovú opravnú maltu

• Prípadné nedokonalosti je možné prekryť u tradičných či 
akryl-siloxánových omietok vyplňovacím vyrovnávacím  
náterom typu ACRISYL GRIP, zatiaľčo u silikátových a 
minerálnych materiálov použite MARCOSIL GRIP.

Je možná aplikácia rozličných finalizačných náterov, od dvoch 
vrstiev vodou riediteľného vyplňovacieho náteru či náteru 
s obsahom kremennej múčky (protiplesňový algicídny pre 
exteriér), až po náterové hmoty novej generácie, akými sú 
napríklad hmoty rady ACRISYL. Možnou alternatívou je aj 
aplikácia dekoračného vápenného náteru per exteriér alebo 
syntézneho produktu ako napr ACRISYL DECORA.

Ako zasiahnuť v prípade narušenia

Sanácia a obnova fasád

SPRÁVNA DIAGNÓZA

Vzhľadom na komplexnosť sanačných prác zahŕňajúcich 
viaceré problematiky (omietka, betón, kovové časti) 
odporúčame zabezpečiť na stavenisku dôkladnú odbornú 
prehliadku, vykonanú špecializovaným technikom 
spoločnosti Colorificio San Marco.



situácia pred zásahom situácia po zásahu

Analýza problému

Betón je jedným z najvšestrannejších a najpoužívanejších 
stavebných materiálov. Napriek mnohým nesporným výhodám 
podlieha i betón prirodzenému starnutiu a degradácii. 
Spoločnosť Colorificio San Marco S. p. A. vyvinula systém, 
slúžiaci na sanáciu starých a poškodených betónových 
konštrukcií, ako aj na ochranu nových betónových konštrukcií 
pred škodlivinami.

Príčiny narušenia betónu:
• Vysoká poréznosť betónu
• Vystavenie agresívnym prostrediam a atmosferickým vplyvom
• Opätovné striedavé mrznutie a topenie
• Konštrukčné chyby pri návrhu či rôzne mimoriadne udalosti 

(sadanie základov), ktoré môžu viesť k vzniku prasklín a trhlín
• Karbonatácia.

Systém na sanáciu betónu
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POSTUP PRI SANAČNOM ZÁSAhU

• Odstráňte mechanicky voľné, nesúdržné či odtrhnuté 
časti betónu

• Kefovaním odstráňte prípadné soľné výkvety a 
odmasťovacím prostriedkom prípadný formovací a 
deliaci olej či tuk

• Kefovaním a ošetrením náterom BETOXAN PRIMER 
odstráňte prípadnú koróziu z povrchu oceľovej výstuže

• Po uplynutí 30 minút a po dôkladnom navlhčení 
podkladu nahraďte chýbajúci objem betónu 
špeciálnou reprofilačnou maltou BETOXAN 400 na 
opravy v hrúbkach min. 5 mm alebo BETOXAN 300 na 
aplikáciu v hrúbkach od 2 do 5 mm a natrite povrch 
protikarbonatačným systémom BETOXAN 200 na 
aplikáciu v hrúbkach do 2 mm.

• Najskôr po 7 dňoch naneste produkt ATOMO - 
mikronizovaný bezzápachový aktivátor adhézie na 
interiérové a exteriérové steny bez rozpúšťadiel alebo 
ISOMARC - rozpúšťadlový fixačný izolant na steny

• Ako konečnú úpravu naneste systém BETONCOVER, 
ELASTOCEM, SOLVESIL.

Ako zasiahnuť v prípade narušenia

Analýza stavu a dôkladné posúdenie rozsahu poškodenia a 
vád sú prvým dôležitým krokom pri sanácii betónu. Najskôr 
je dôležité odstrániť za použitia manuálnych a mechanických 
metód voľné, nesúdržné časti betónu a koróziu z výstuže. 

AKO ZASIAhNUť V PRÍPADE NARUŠENIA

- BETOXAN PRIMER - jednozložková zálievková pasivačná malta na ochranu výstuže
- BETOXAN 400 - vláknami vystužená tixotropná malta bez zmrštenia
- BETOXAN 300 - rýchlotvrdnúca vláknami vystužená tixotropná opravná malta
- BETOXAN 200 - opravná protikarbonatačná stierka bez zmrštenia
- ISOMARC - rozpúšťadlový fixačný izolant na steny
- ATOMO - mikronizovaný bezzápachový aktivátor adhézie na interiérové a exteriérové 

steny bez rozpúšťadiel

FINALIZÁCIA POVRChU

- SOLVESIL - siloxánový vodoodpudivý prostriedok na ochranu v interiéroch a exteriéroch
- BETONCOVER - ochranný protiplesňový algicídny antikarbonatačný akrylátový náter na betón
- ELASTOCEM - protiplesňový algicídny vodou riediteľný elastomerický akrylátový náter na betón
Výrobky označené značkou CE podľa STN EN 1504-2

Chránime všestrannosť betónu
pred prirodzeným starnutím a degradáciou



situácia pred zásahom situácia po zásahu

Tepelný most je časť stavebnej konštrukcie, kde je teplota 
vnútorného povrchu v zimnom období nižšia ako teplota v 
bežnom mieste vnútorného povrchu konštrukcie, t.j. miesto 
kadiaľ uniká podstatne viac tepla.

V týchto častiach s výraznými teplotnými rozdielmi vznikajú v 
dôsledku rôznorodosti stavebných materiálov (napr. tehlové 
murivo a železobetónová konštrukcia) studené miesta, s 
následnou kondenzáciou vodných pár. Za týchto okolností sa 
podstatne znižuje celková tepelnoizolačná schopnosť stavebnej 
konštrukcie (steny), čo má negatívny vplyv na tepelnú pohodu 
interiéru, s rizikom možného výskytu plesní.

Čoraz častejšie využívaným riešením izolácie budovy je 
zateplenie z vonkajšej strany. Tento zásah umožní nielen 
potlačiť známky degradácie (výskyt plesní a rias), ale aj odstrániť 
príčiny ich rastu a rozvoja.

Riešenia pre sanáciu a elimináciu tepelných mostov

Analýza problému



REKONŠTRUKCIE

MARCOThERM EPS
expandovaný (penový) polystyrén (EPS)
•	l

D
 = 0,036/0,033 W/mK hodnota závisí od druhu použitej izolačnej dosky z EPS

• Je dostupný v nasledujúcich typológiách: EPS 80, 100, 120, 150
• Vodoodpudivý a odolný voči vodným roztokom
• Zabraňuje tvorbe plesní
• Jednoduché a rýchle rezanie e premiestňovanie
• Poistenie na 10 rokov za 200 e
• Pripoistenie položenia tepelnej izolácie za celkovú sumu 300 e pre živnostníkov 

s certifikátom získaným od talianskeho certifikačného orgánu ICMQ
• Systém je označený značkou CE

MARCOThERM COLOR
platne z EPS s prímesou grafitu červené a čierne
•	l

D
 = 0,032 W/mK

• Rozmerová stabilita DS(N)2 podľa STN EN 13163
• Nižšie povrchové zahrievanie pri pokladaní tepelnej izolácie
• Rovnaké vyrovnávacie stierky a lepidlá a montážny systém ako u bielych platní z EPS
• Žiadna deštrukcia a drobenie povrchu - za predpokladu správneho skladovania 

na mieste chránenom pred slnečným žiarením
• Izolačné platne Marcotherm Color dodávame v exkluzívnych odtieňoch - v čiernej a 

červenej farbe, len od spoločnosti Colorificio San Marco
• Poistenie na 10 rokov za 200 e
• Pripoistenie položenia tepelnej izolácie za celkovú sumu 300 e pre živnostníkov 

s certifikátom získaným od talianskeho certifikačného orgánu ICMQ
• Systému bol udelený certifikát ETA (Európske technické osvedčenie)

MARCOThERM ROCK
dosky z kamennej vlny
•	l

D
 = 0,036/0,040 W/mK; hodnota závisí druhu použitej dosky z kamennej vlny

• Vynikajúca zvuková pohltivosť - izolácia
• Vynikajúca reakcia na oheň (eurotrieda A1)
• Vynikajúca priedyšnosť (μ = 1/1,5)
• Dobré vodoodpudivé vlastnosti vďaka špeciálnej úprave
• Poistenie na 10 rokov za 200 e
• Pripoistenie položenia tepelnej izolácie za celkovú sumu 300 e pre živnostníkov 

s certifikátom získaným od talianskeho certifikačného orgánu ICMQ
• Systému bol udelený certifikát ETA (Európske technické osvedčenie)

MARCOThERM SUGhERO
izolácia z prírodného korku
•	l

D 
= 0,040 W/mK

• Ekologický izolant prírodného pôvodu pre biostavby
• Vynikajúca zvuková pohltivosť - izolácia
• Poistenie na 10 rokov za 200 e
• Pripoistenie položenia tepelnej izolácie za celkovú sumu 300 e pre živnostníkov 

s certifikátom získaným od talianskeho certifikačného orgánu ICMQ

marcotherm - špeciálne vyvinutý systém spoločnosti 
Colorificio San Marco ponúka komplexné riešenia tepelných 
izolácií a zateplení na minimalizovanie tepelných strát, ku 
ktorým veľmi často dochádza v obytných priestoroch a 
priemyselných objektoch. Zateplenie z vonkajšej strany utesní 
budovu pred prenikaním vonkajšieho chladnejšieho vzduchu, 
čím sa výrazne zníži spotreba energie na vykurovanie, zvyšujúc 
interiérovú pohodu.

Elimináciou tepelných mostov sa v stavebnom diele zabezpečí 
tzv. “tepelná pohoda”, predĺži sa životnosť stavby a zvýši sa 
kvalita a komfort bývania.

Energetická účinnosť a estetická funkcia

Ako zasiahnuť v prípade narušenia



situácia pred zásahom situácia po zásahu

Narastajúci dopyt trhu po obnovách budov s keramickým
fasádnym obkladom vyžaduje obzvlášť zdĺhavé a komplexné
opatrenia, často s vysokými nákladmi na odstraňovanie
a likvidáciu.

Vďaka aplikácii základného kotviaceho náteru PROLINK 
spoločnosti Colorificio San Marco je dnes možné zasiahnuť 
u interiérových i exteriérových obkladov ako napr. dlaždice, 
kamenina či mozaiky.

Na základe dôkladnej analýzy sa najskôr zhodnotí celistvosť 
obkladu a identifikujú nesúdržné časti, ktoré bude potrebné 
odstrániť. Následne sa plocha umyje vysokotlakovým prúdom 
vody, nanesie spojovacia hmota PROLINK a nakoniec prípravok 
MARCOTHERM ADESIVO.

Riešenia pre keramické obklady

Analýza problému



REKONŠTRUKCIE

V interiéroch môže byť povrch po nanesení náteru PROLINK 
a aplikácii prípravku MARCOTHERM ADESIVO finalizovaný 
minerálnymi, syntetickými silnovrstvými či dekoračnými 
prostriedkami na finálnu úpravu.

V exteriéroch bude potrebné ošetriť povrch po aplikácii 
prípravného náteru PROLINK špeciálnym ochranným 
zatepľovacím systémom Marcotherm.

Systém Marcotherm pozostáva z viacerých vzájomne 
kompatibilných synergicky spätých elementov a spĺňa 
akékoľvek poožiadavky na tepelnú ochranu budov a obytných 
priestorov. Zabezpečuje okamžitú energetickú úspornosť, 
ekologickosť a nárast hodnoty celej budovy, pričom zvyšuje 
interiérovú pohodu a predlžuje životnosť stavby.

AKO ZASIAhNUť V PRÍPADE NARUŠENIA

V interiéroch:
- PRO-LINK - spojovací podkladový náter na keramické obklady 
- MARCOTHERM ADESIVO - prášková vláknami vystužená vyrovnávacia lepiaca hmota 

na systém zateplenia z vonkajšej strany

V exteriéroch:
- PRO-LINK - spojovací podkladový náter na keramické obklady 
- MARCOTHERM ADESIVO - prášková vláknami vystužená vyrovnávacia lepiaca hmota 

na systém zateplenia z vonkajšej strany

Obnova bez búrania

Ako zasiahnuť v prípade narušenia

POSTUP PRI SANAČNOM ZÁSAhU

• Na základe dôkladnej prehliadky zhodnoďte konzistenicu 
aktuálneho obkladu a odstráňte uvoľnené dlaždice a 
nesúdržné, odlupujúce sa časti omietky.

• Vysokotlakovým prúdom vody odstráňte všetky nečistoty, 
ktoré by obmedzili priľnavosť

• Na takto pripravený dokonalý suchý podklad naneste náter 
PRO-LINK

• Nechajte schnúť aspoň 4 hodiny a naneste vyrovnávaciu 
vrstvu spojovacieho prípravku MARCOTHERM ADESIVO 
tak, aby bola prekrytá celá plocha, na ktorú bol predtým 
nanesený podkladový náter PROLINK

• Nechajte schnúť aspoň 24 hodín a namontujte tepelnú 
izoláciu exteriérových stien Marcotherm, zatiaľčo 
interiérové steny môžu byť ošetrené vodou riediteľným 
alebo dekoračným náterom.



situácia pred zásahom situácia po zásahu

Nedostatočná alebo nesprávne zrealizovaná hydroizolácia, t.j. 
vodotesná izolácia spôsobuje u starších ale často i u novších 
stavieb nemalé problémy s vlhkosťou. Najviditeľnejšími a 
najbežnejšími známkami tohoto problému, ktorý znižuje kvalitu 
bývania sú: drobenie a opadávanie vrchných častí povrchov, 
vytváranie soľných výkvetov, výskyt plesní a rias a škody na 
omietkach a fasádach.

Definitívnym riešením problémov s vzlínajúcou vlhkosťou 
je použitie odvlhčovacieho sanačného omietkového 
systému, ktorý vďaka špeciálnemu rozloženiu pórov zaručuje 
mimoriadne rýchle odparovanie vlhkosti z vlhkého muriva, 
pričom samotná omietka zostáva suchá a bez soľných výkvetov. 
Spoločnosť Colorificio San Marco vyvinula systém NEPTUNUS - 
sadu prípravkov, schopných udržať spoločným účinkom stupeň 
vlhkosti muriva v prijateľných medziach a umožniť odvádzanie 
vlhkosti vo forme pary.

Odvlhčovací sanačný omietkový systém
Analýza problému



REKONŠTRUKCIE

• Pred samotnou aplikáciou je potrebné pripraviť najskôr 
podklad tak, že úplne odstránite prítomnú poškodenú 
omietku až po neporušené murivo, do výšky najmenej 50 cm 
nad viditeľné navlhnuté plochy, tzv. mapy.

• Odstráňte z muriva vrstvu soľných výkvetov, pokiaľ možno 
tlakovým umytím a nechajte uschnúť.

• Na suchý podklad naneste štetcom vrstvu OCHRANY 
PROTI VÝKVETOM SOLÍ NEPTUNUS, fixačný prostriedok na 
hydrofobizáciu pod odvlhčovacie omietkové systémy.

• Nechajte schnúť 24 hodín a naneste základnú vrstvu 
ODDVLHČOVACEJ OMIETKY NEPTUNUS (sanačná 
odvlhčovacia omietka na vlhké murivo) zmiešanej s 
KOTVIACOU PRÍSADOU NEPTUNUS, ktorá má byť aplikovaná 
len na časti povrchu, zriedená a vmiešaná podľa údajov, 
uvedených v technickom liste.

AKO ZASIAhNUť V PRÍDAPE NARUŠENIA

- NEPTUNUS KOTVIACA PRÍSADA - modifikátor na sanačné odvlhčovacie omietky 
- NEPTUNUS OCHRANA PROTI VÝKVETOM SOLÍ - fixačný hydrofobizačný prostriedok pod 

odvlhčovacie systémy
- NEPTUNUS SPEVŇOVAČ - siloxánový fixačný prostriedok proti výkvetom solí na 

omietky neptunus
- NEPTUNUS ODVLHČOVACIA OMIETKA  - sanačná odvlhčovacia omietka na vlhké murivo
- NEPTUNUS FINÁLNA OMIETKA - vyrovnávacia odvlhčovacia omietka na vlhké murivo
- NEPTUNUS PRIMER H - siloxánový aktivátor adhézie pre interiér a exteriér
- NEPTUNUS VYPLŇOVACÍ PROSTRIEDOK - siloxánový ochranný prostriedok na steny s 

vysokým vyrovnávacim účinkom
- NEPTUNUS - siloxánový ochranný prostriedok pre interiér a exteriér
- BIOMARC FINÁLNA ODVLHČOVACIA OMIETKA - ekologická finálna sanačná vápenná omietka
- BIOMARC ODVLHČOVACIA OMIETKA - ekologická sanačná vápenná omietka
- BIOMARC HRUBÁ ODVLHČOVACIA OMIETKA - ekologický kotviaci vápenný mostík 

proti výkvetom solí

• Po nanesení podkladového spojovacieho náteru nechajte 
schnúť aspoň 1 hodinu a naneste disperznú vodou zriedenú 
ODVLHČOVACIU OMIETKU NEPTUNUS. Pre zaručenie 
dokonalého odvlhčovania dodržujte dobu miešania, v závislosti 
od typu použitej miešačky ako aj minimálnu hrúbku nanášanej 
vrstvy 2 cm a dostatočný odstup od podlahy tak, aby sa 
zamedzilo možnému hromadeniu vody. Po opatrnom nanesení 
makroporéznej omietky zrovnajte povrch pomocou sťahovacej 
laty bez vyhladenia tak, aby sa predišlo narušeniu poréznosti jej 
povrchu a následnej strate účinnosti systému.

• Po 24 hodinách naneste po navlhčení povrchu makroporéznej 
omietky pomocou oceľovej špachtle a špongiového hlladítka FINÁLNU 
OMIETKU NEPTUNUS, s max. hrúbkou nanesenej vrstvy 3 mm.

• Počkajte cca 28 dní na úplné dozretie omietky a ošetrite povrch 
SPEVŇOVAČOM NEPTUNUS alebo prípadne prostriedkom 
NEPTUNUS PRIMER H.

• Na prekrytie rozdielov medzi starou a novou sanačnou odvlhčovacou 
omietkou naneste vrstvu vyrovnávacieho náteru ACRISYL GRIP.

• Natierajte len vysoko priedyšnými nátermi rady NEPTUNUS 
alebo MARCOSIL.

Prírodná ochrana

Ako zasiahnuť v prípade narušenia

Spoločnosť Colorificio San Marco ponúka omietky na báze 
čistého prírodného hydraulického vápna rady odvlhčovacích 
omietok BIOMARC na opravu a sanáciu vlhkosti vystaveného 
muriva ohrozeného výkvetmi u biostavieb či pri rekonštrukcii 
historických objektov.
BIOMARC HRUBÁ ODVLHČOVACIA OMIETKA,
BIOMARC ODVLHČOVACIA OMIETKA,
a BIOMARC FINÁLNA ODVLHČOVACIA OMIETKA
sú plnohodnotnou nádradou cementových produktov rady 
Neptunus v rámci sanačného odvlhčovacieho cyklu.
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Colorificio San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel  +39  041 4569322
Fax +39  041 5950153

VYŽIADAJTE SI
PODROBNÉ
INFORMÁCIE
OD SVOJHO
PREDAJCU

Spoločnosť 1999 il Colorificio San Marco v spolupráci s poisťovňou INA Assitalia ponúka 
svojim zákazníkom už od roku 1999 možnosť uzatvoriť poistenie na dobu 5 rokov pre 
výrobky značky San Marco alebo na dobu 10 rokov pre systém Marcotherm a vonkajšie 
zateplenie San Marco. Spoločnosť Colorificio San Marco poskytuje ako dôkaz kvality 
vlastných výrobkov poisťovací systém , ktorý zaručuje dlhodobú bezpečnosť a spoľahlivosť 
za konkurenčnú cenu , pričom výraznejšie neovplyvňuje celkové náklady na sanačné práce.

Ponúkame tri poistenia na mieru:

Poistenie Marcotherm
mimoriadne výhodné poistenie koncipované pre zatepľovací systém z vonkajšej strany 
Marcotherm s poistnou dobou 10 rokov.

Poistenie zateplenia z vonkajšej strany San Marco
poistná doba 10 rokov kryjúca systém vonkajšieho zateplenia zrealizovaný za použitia 
výrobkov spoločnosti Colorificio San Marco.

Poistenie rozsiahlych stavebných prác a rekonštrukcií
určené pre všetky maliarske práce a krytie komplexných a náročnejších opráv na dobu 5 rokov.

Spoločnosť San Marco ako prvá v Taliansku ponúka možnosť pripoistenia, pokrývajúceho okrem vlastných rizík aj položenie systému 
tepelnej izolácie z vonkajšej strany. Toto poistenie na dobu 10 rokov je k dispozícii len za príplatok 100 € k poisteniu Marcotherm, zatiaľčo 
poistenie zateplenia San Marco je možné za príplatok 0,30% z celkovej ceny prác oproti základnému poisteniu.

Druh poistenia
Doba trvania 

poistenia v 
rokoch

Pripoistenie položenia
tepelnej izolácie

s certifikátom orgánu
ICMQ

Poistné

Marcotherm 10 Nie € 200,00

Marcotherm 10 Áno* € 300,00

Zateplenie z vonkajšej 
strany San Marco

10 Nie € 150,00 + 1,50% z celkovej ceny prác

Zateplenie z vonkajšej 
strany San Marco

10 Áno* € 150,00 + 1,80% z celkovej ceny prác

Rozsiahle práce a 
rekonštrukcie

5 Nie € 150,00 + 0,70% z celkovej ceny prác  
(do max € 50.000,00)

Nie € 150,00 + 0,50% z celkovej ceny prác  
(nad € 50.000,00)

* Táto možnosť poistenia je určená výhradne pokladačom, ktorým bol akreditovaným certifikačným orgánom ICMQ udelený príslušný certifikát

ZÁRUKA KVALITY
BEZPEČNOSť VÁŠhO DOMU ČI BYTU


