
Sprievodca fasádou

Renovačný systém KLASIK Antigraffiti

Renovačný systém ELASTIK

Hydrofobizácia

Protiplesňový náter

Renovačný systém Klasik od spoločnosti BASF pozostáva z fasádnej renovačnej farby určenej na renováciu starých a mierne poškodených plôch. Výhodou fasádnej 
renovačnej farby je jej vysoká plnivosť a krycia schopnosť. V prípade renovačného náteru zväčša postačuje pretretie fasády jedným náterom. Náter je zosilnený sklenými 
vláknami, čo je jeho hlavnou prednosťou v porovnaní s bežnými fasádnymi farbami. Tieto vlákna pomáhajú preklenúť vlásočnicové trhliny do šírky trhliny 0,3 mm. Farba je 
ideálna na renováciu zatepľovacích systémov po rokoch užívania a ich degradácie pôsobením poveternostných vplyvov.

Renovačný systém Elastik od spoločnosti BASF pozostáva z elastickej stierky a silikónového elastického náteru. Je určený na renováciu zdegradovaných plôch, kde sa 
trhliny vyskytujú vo väčšom rozsahu a s väčšou šírkou ako 0,3 mm. V tomto prípade je nutné prestierkovanie plochy elastickou stierkou, ktorou sa vyplnia trhliny a násled-
ne sa celá plocha ošetrí ochranným silikónovým náterom s vysoko elastickými vlastnosťami. Fasáda tak získa nový estetický vzhľad bez ohľadu na pôvodný stav podkladu 
a je dokonale chránená proti poveternostným podmienkam.

Antigraffiti od spoločnosti BASF pozostáva zo samotného ochranného náteru a z čistidla sprejových a iných farieb. Ochranný náter proti graffiti sa aplikuje na rôzne druhy 
podkladu a zabezpečuje jednoduché umytie v prípade poškodenia fasády sprejovými farbami. Náter je transparentný, bez zápachu a pripravený priamo na použitie. Po 
aplikácii na stenu odoláva poveternostným vplyvom a nedá sa zmyť bežným prúdom vody. Antigraffiti Cleaner - čistič je určený na očistenie znehodnotených a ošetrených 
plôch. (V krajnom prípade a v menšom rozsahu je možné použiť Antigraffiti Cleaner aj na plochách, ktoré neboli ošetrené Antigraffiti - ochranným náterom).

Hydrofobizačný náter od spoločnosti BASF sa aplikuje na rôzne druhy podkladov ako napr.: prírodný kameň, umelý kameň, tehla, betón alebo omietka. Náter spôsobuje 
uzavretie povrchovej štruktúry daného materiálu a stáva sa odolný proti vode. Podklad je dlhodobo chránený proti poveternostným vplyvom a obmedzuje sa jeho degra-
dácia. Náter je transparentný, bez zápachu a rozpúšťadiel a nezanecháva po natretí viditeľný „film“. 

Protiplesňový biocídny náter od spoločnosti BASF sa aplikuje na plochy napadnuté rôznymi druhmi mikroorganizmov. Pomocou náteru sa odstránia tieto mikroorganizmy 
z napadnutej plochy. Výhodou je hĺbkové odstránenie aj rôznych zárodkov, ktoré sa nachádzajú v póroch povrchovej úpravy. Klasickým omytím by sa nemuseli odstrániť a 
mohli by prerásť opätovne do rozširujúcej sa kolónie a zopakovať tak pôvodný stav. Po procese omytia sa v prípade potreby aplikuje fasádna farba na obnovenie pôvod-
ného estetického vzhľadu bez rias alebo iných mikroorganizmov. Použitie protiplesňového náteru je možné aj ako prevencia.

Prince Color® Multigrund PGM 0,1 kg/m2-riedený; 0,25 kg/m2-neriedený Systémové 
riešeniePrince Color® Multi Top FR 0,25 l/m2/jeden náter

Prince Color® Multigrund PGS 0,17 l/m2

Systémové 
riešenie

Prince Color® Multigrund PGS 0,17 l/m2

Prince Color® Multi Top Elastik T 0,25 l/m2/jeden náter Prince Color® Multi Top Elastik G v závislosti od podkladu

Prince Color® Multi Top Elastik T 0,25 l/m2/jeden náter

Prince Color® Antigraffiti 0,20 l/m2 Systémové 
riešenie

Prince Color® Antigraffiti 
Cleaner

0,07 l/m2

Prince Color® Multi Top Hydrofob
0,1-0,3 l/m2

(v závislosti od nasiakavosti podkladu)
Systémové 

riešenie

Prince Color® Multi Top FC 0,2 l/m2 Systémové 
riešenie
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Technické informácie:

www.fasadnestudio.sk www.basf-sh.sk

Odborno-technickí poradcovia:

T 0918 111 918
T 0918 444 918
Bratislava I.– V., Senec

T 0903 400 851
T 0918 444 918
Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce

T 0918 594 016
Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, 
Skalica

T 0903 776 800
Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, 
Námestovo, Tvrdošín

T 0910 999 774
Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice

T 0905 209 208
Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, 
Púchov, Prievidza, Topoľčany

T 0903 621 456
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, 
Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar 
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, 
Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar 
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, 

nad Hronom

T 0911 707 911
Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Re-
vúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa

T 0903 847 822
Košice I.–IV., Košice–okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov

T 0911 808 911
Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, 
Svidník, Vranov nad Topľou

BASF Slovensko 
spol.  s r. o.
Divízia Stavebné hmoty, 
Žilina
T +421 41 76 314 83
F +421 41 72 345 92
info.sk@basf.com
Zákaznícky servis
T +421 41 72 345 91
F +421 41 72 345 92
objednavky.sk@basf.com

Inteligentné riešenia pre každú stavbu

Prince Color® Multigrund PGM
• penetračný náter na báze akryl-polymérovej 
 disperzie
• vodou riediteľný
• bezrozpúšťadlový
• spevňuje podklad
• zjednocuje nasiakavosť
• hĺbkový účinok
• kontrolná biela farba
• balenie: 20 kg; 10 kg; 5 kg; 1 kg 

Prince Color® Multi Top FR
• špeciálny silikonizovaný renovačný náter
• určený na sanáciu vlasových trhlín 
 na zatepľovacích systémoch a minerálnych
 podkladoch
•  náter zosilnený sklenými vláknami
•  odolný proti poveternostným vplyvom
• vysoko paropriepustný
•  jednovrstvový fasádny náter
•  vynikajúce krytie
•  zachováva štruktúru podkladu
•  tónovanie v systéme BASF MIX
•  balenie: 12,5 l 

Prince Color® Multigrund PGS
•  silikónový penetračný náter
 pod silikónové fasádne farby
•  spevňuje podklad
•  zjednocuje nasiakavosť
•  vodou riediteľný
•  bezrozpúšťadlový
•  vysokodifúzny
•  odolný proti alkáliám
•  bezfarebný
•  ľahká spracovateľnosť
•  rýchle vysychanie
•  balenie: 10 l; 5 l

Prince Color® Multi Top Elastik G
• elastická stierka
•  spevnená vláknami
•  na celoplošné prestierkovanie
 prasklín v omietkach a na betóne
•  trvalo elastická do -20 ˚C
•  odolná proti poveternostným 
 vplyvom
•  spracováva sa neriedená
•  balenie: 4 kg

Prince Color® Multi Top Elastik T
• silikónový elastický náter
• vysokodifúzny
• hydrofobizačný
•  vynikajúco kryje
•  prekleňuje trhliny
•  samočistiaci efekt
•  odolný proti UV žiareniu a alkáliám
•  spracováva sa neriedený
•  tónovanie v systéme BASF MIX
•  balenie: 12,5 l; 3 l

Prince Color® Antigraffiti
• ochranný náter proti poškodeniu fasád sprejom
• na minerálne, silikónové, akrylátové omietky a farby
• transparentný, bez vosku
• jednoducho odstrániteľný
• odoláva poveternostným vplyvom
• balenie: 5 l

Prince Color® Antigraffiti Cleaner
• odstraňovač sprejových farieb z fasád
• zo všetkých druhov podkladov
• balenie: 1 l

Prince Color® Multi Top Hydrofob
• hydrofobizačný ochranný náter
• transparentný
• bez obsahu rozpúšťadiel
• odpudzuje vodu
• obmedzuje výluhy solí, tvorbu plesní, machov a rias

• chráni pred mrazom
• spracováva sa neriedený
• vhodný aj ako základný náter
• balenie: 5 l

Prince Color® Multi Top FC
• biocídny sanačný prostriedok
•  na vyčistenie a predošetrenie plôch napadnutých 
 plesňou, hubami a machmi
•  použitie aj ako prevencia pred napadnutím 
 mikroorganizmami

•  transparentný, bez zápachu a rozpúšťadiel
•  spracováva sa neriedený
•  pretierateľný interiérovými a fasádnymi nátermi BASF
•  balenie: 10 l



Príliš sýty farebný odtieň môže spôsobiť trhliny!
Pri výbere farebného odtieňa treba venovať pozornosť jeho sýtosti a miestu pou-
žitia. Fasády absorbujú, resp. odrážajú slnečné žiarenie a dochádza k ich prehri-
evaniu. Tepelná izolácia systému oddeľuje vrchné vrstvy, ktoré majú hrúbku do 
cca 9 mm od nosnej akumulačnej konštrukcie a znemožňuje ich ochladzovanie. 
Z uvedeného vyplýva nebezpečenstvo šokových zaťažení najmä v letných 
mesiacoch, kedy je povrchová úprava prehriata a príde k prudkému ochladeniu 
dažďom. Pokiaľ sa fasáda prudko ochladí, 
vznikne v povrchových vrstvách pnutie, 
ktoré musí prenášať omietka a základná 
vrstva s armovacou tkaninou. Pri veľmi 
veľkom pnutí nemusí omietka spoločne so 
základnou vrstvou preniesť toto zaťaženie 
a hrozí riziko vzniku mikrotrhlín až viditeľ-
ných trhlín. 
Už mikrotrhliny sú nepríjemnou záležitos-
ťou, ktorá spúšťa degradáciu v zime aj v 
lete. Umožňuje vnikanie vody do systému, 
ktorá začne rozrušovať základnú vrstvu a 
v zime pri zamrznutí a zväčšení objemu 
môže narušiť celistvosť systému. V týchto 
prípadoch je žiaduce, aby sa omietky ne-
prehrievali na vysoké teploty. Túto skutoč-
nosť vieme ovplyvniť výberom svetlejších 
farebných odtieňov s vyššou odrazivosťou 
svetla, ktorú udáva index HBW.

Exkluzívna fasáda - omietky

Exkluzívna fasáda - nátery
Exkluzívne nátery od spoločnosti BASF majú vynikajúce fyzikálno-chemické vlastnosti. Svojím zložením sa radia medzi najkvalitnejšie fasádne nátery na trhu. Ekvivalentná 
difúzna hrúbka S

d
 sa pohybuje v intervale pod 0,1 m. Sú vysokoodolné proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Silikónová farba je špecifická zvýšenou hydrofó-

biou, mimoriadnou stálofarebnosťou a samočistiacim efektom. Silikátová farba je vysoko farebne stála a má schopnosť skremičitieť s podkladom a vytvoriť tak kompaktnú 
ochrannú a dekoratívnu vrstvu. Sú vhodné na novostavby aj rekonštrukcie.

Exkluzívne omietky od spoločnosti BASF majú vynikajúce fyzikálno-chemické vlastnosti. Svojím zložením sa radia medzi najkvalitnejšie tenkovrstvové omietky na trhu. 
Vyznačujú sa nízkou spotrebou a vysokou paropriepustnosťou. Sú hydrofóbne, odolné proti UV žiareniu a so samočistiacim efektom. Na minerálne omietky sa odporúča 
aplikovať zjednocujúci dvojnásobný exkluzívny silikónový alebo silikátový náter fasádnou farbou na farebné zjednotenie a zvýšenie odolnosti proti poveternostným vply-
vom. Silikónové omietky sú tónovateľné a okamžite pripravené na použitie. Obe riešenia dlhodobo odolávajú poveternostným vplyvom a výkyvom počasia. Sú vhodné na 
novostavby aj rekonštrukcie.

Ekonomická fasáda - omietky

Ekonomická fasáda - nátery

Ekonomicky výhodné omietky od spoločnosti BASF majú ideálne fyzikálno-chemické vlastnosti a ich použitie zaťažuje rodinné rozpočty len v minimálnom rozsahu. Vy-
značujú sa nízkou spotrebou a cenou. Akrylátové omietky sú pružné a vodoodpudivé, tónovateľné a okamžite pripravené na použitie. Na minerálne omietky sa odporúča 
aplikovať zjednocujúci dvojnásobný ekonomický akrylátový alebo silikonizovaný náter fasádnou farbou na farebné zjednotenie a zvýšenie odolnosti proti poveternostným 
vplyvom. Obe riešenia predstavujú ideálny kompromis medzi kvalitou a cenou. Sú vhodné na novostavby aj rekonštrukcie.

Tieto nátery od spoločnosti BASF majú ideálne fyzikálno-chemické vlastnosti. Sú určené na finančne nenáročné nátery fasád. Výhodou oboch náterov je tónovateľnosť do 
maximálneho množstva farebných odtieňov. Napomáha tomu akrylátová báza, ktorá je zastúpená pri oboch farbách. Silikonizovaná farba má vylepšené difúzne a samo-
čistiace vlastnosti oproti klasickej akrylátovej farbe, ktorá bola a aj je veľmi využívaná. Obe farby majú vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom a výkyvom počasia. 
Sú vhodné na novostavby aj rekonštrukcie.
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Farebné riešenie

Výstup z termokamery o 13.00 hod. - Výstup z termokamery o 13.00 hod. - V teplo-teplo-t
ty na fasáde pri teplote vzduchu 25 °C.

Odraz svetla (HBW) je stavebno-fyzikálna veličina meraná v %. Vyjadruje stupeň 
jasu a reflexnú schopnosť farebného odtieňa. 0 % zodpovedá čiernej farbe a 
100 % bielej farbe. Indexy sú uvedené vo vzorkovníku BASF Color Sensation 
pri každom odtieni a slúžia ako pomôc-
ka. Z praktického hľadiska sa odporúča 
hodnota HBW indexu vyššia ako 30. Pri 
vyšších hodnotách je nižšia pravdepodob-
nosť vzniku mikrotrhlín a tým aj menšia 
pravdepodobnosť rozrušovania povrchovej 
vrstvy. Rovnaký princíp treba použiť aj pri 
výbere fasádnej farby určenej na kontakt-
ný zatepľovací systém. Správnou voľbou 
farebného odtieňa dokážeme zabezpečiť 
bezproblémové užívanie kontaktných za-
tepľovacích systémov na mnoho rokov.

Index HBW - 30 a viac

Priebeh teplôt na povrchu zatepľovacieho 
systému v závislosti od dennej hodiny a 
farebného odtieňa (HBW).

S 4040-B90G, HBW=19 S 2020-B90G, HBW=48 S 0505-B90G, HBW=85

S 3065-R90B, HBW=12 S 0540-R90B, HBW=53 S 0510-R90B, HBW=78

S 5020-R40B, HBW=17 S 1510-R40B, HBW=59 S 0603-R40B, HBW=81

S 3560-Y50R, HBW=16 S 2040-Y50R, HBW=37 S 0510-Y50R, HBW=80

S 6030-Y30R, HBW=12 S 2030-Y30R, HBW=44 S 0907-Y30R, HBW=74

0 20 40 60 80 100

Mozaikové omietky
Mozaikové omietky od spoločnosti BASF sú ideálnym riešením soklových 
oblastí. Majú ochrannú a dekoratívnu funkciu. Štandardne sú dodávané v 36 
odtieňoch a pre náročných klientov sa dá počet rozšíriť až na 161 farebných 
kombinácií. Skladajú sa z prírodných aj prefarbených kremičitých kamienkov. 
Po vyzretí sú umývateľné, mrazuvzdorné a vodoodpudivé.

Prince Color® Multiputz MP
• stierkovacia omietková zmes z prírodných a prefarbených
 kremičitých kamienkov zrnitosti do 1,8 mm
• vhodná na sokle budov
• vhodná na ochrannú a dekoratívnu úpravu stien
• výborná priľnavosť na podklad
• vysoká mechanická odolnosť
• balenie: 20 kg; 6 kg

Aplikácia pri nízkych teplotách 
Urýchľujúce prísady od spoločnosti BASF umožňujú aplikovať omietkové systé-
my aj pri nízkych teplotách od +1 °C a zvýšenej vlhkosti vzduchu. Urýchľujúce 
prísady do omietok a penetračného náteru spôsobujú urýchlené vyzretie zmesí. 
Obmedzí sa tak riziko ich znehodnotenia v prípade nepriaznivého počasia. 
Urýchľujúca prísada v omietke zabezpečí vyzretie zmesi max. do 24 hodín a prí-
sada v penetračnom nátere zabezpečí vyzretie max. do 8 hodín. Po tomto čase 
je štruktúra povrchovej úpravy uzavretá a nemalo by prísť k jej znehodnoteniu.  

Prince Color® Multiputz UP
•  urýchľuje vytvrdzovanie pastovitých tenkovrstvových
 silikónových a akrylátových omietok Multiputz
•  zlepšuje odparovanie vody z omietky
•  možnosť spracovania omietky od 1 ˚C do 5 °C
•  možnosť spracovávať aj pri vysokej relatívnej vlhkosti 
 vzduchu až 99 %
•  balenie: 0,5 kg

Prince Color® Multigrund PGU UP
•  skracuje vyzretie penetrácie Multigrund PGU 
 o viac ako 1/3 bežného času
•  zlepšuje odparovanie vody
•  možnosť spracovania penetračného náteru 
 od 1 °C do 8 °C
• balenie: 0,5 l

Prince Color® Multiputz MP 8199, 8201
• stierkovacia omietková zmes z prírodných kamienkov 
 zrnitosti do 2,0 mm
• vhodná na sokle budov
• vhodná na ochrannú a dekoratívnu úpravu stien
• výborná priľnavosť na podklad
• vysoká mechanická odolnosť
•  balenie: 23 kgPrince Color® Multigrund PGU 0,2-0,25 kg/m0,2-0,25 kg/m2

Systémové 
riešenie

Prince Color® Multigrund PGU 0,2-0,25 kg/m0,2-0,25 kg/m0,2-0,25 kg/m2

Omietky/ zrnitosť:Omietky/ zrnitosť: 1,5 mm 2 mm 3 mm Omietky/ zrnitosť:Omietky/ zrnitosť: 1,5 mm 2 mm 3 mm 3,5 mm
Prince Color® Multiputz ZS 2,1 kg/m2,1 kg/m2 3,0 kg/m3,0 kg/m2 3,7 kg/m3,7 kg/m2 Prince Color® MSP 2,8 kg/m2,8 kg/m2 3,4 kg/m3,4 kg/m2 4,2 kg/m4,2 kg/m2

Prince Color® Multiputz RS 2,1 kg/m2,1 kg/m2 2,7 kg/m2,7 kg/m2 3,3 kg/m3,3 kg/m2 Prince Color® MRP - 3,2 kg/m3,2 kg/m2 - 4,1 kg/m4,1 kg/m2

Prince Color® Multi Top FS alebo Prince Color® Multi Top FT

Prince Color® Multigrund PGS 0,17 l/m2 Systémové 
riešenie

Prince Color® Multigrund PGT 0,20 l/m2

Prince Color® Multi Top FS 0,35 l/m2/dva nátery Prince Color® Multi Top FT 0,40 l/m2/dva nátery

Prince Color® Multigrund PGM 0,1 kg/m2-riedený; 0,25 kg/m2-neriedený Systémové 
riešenie

Prince Color® Multigrund PGM 0,1 kg/m2-riedený; 0,25 kg/m2-neriedený

Prince Color® Multi Top FATop FATop F 0,30 l/m2/dva nátery Prince Color® FM 0,35 l/m2/dva nátery

Prince Color® Multigrund PGU 0,2-0,25 kg/m0,2-0,25 kg/m2

Systémové 
riešenie

Prince Color® Multigrund PGU 0,2-0,25 kg/m0,2-0,25 kg/m0,2-0,25 kg/m2

Omietky/ zrnitosť:Omietky/ zrnitosť: 1,5 mm 2 mm 3 mm Omietky/ zrnitosť:Omietky/ zrnitosť: 1,5 mm 2 mm 3 mm 3,5 mm
Prince Color® Multiputz ZA 2,1 kg/m2,1 kg/m2 3,0 kg/m3,0 kg/m2 3,7 kg/m3,7 kg/m2 Prince Color® MSP 2,8 kg/m2,8 kg/m2 3,4 kg/m3,4 kg/m2 4,2 kg/m4,2 kg/m2

Prince Color® Multiputz RA 2,1 kg/m2,1 kg/m2 2,7 kg/m2,7 kg/m2 3,3 kg/m3,3 kg/m2 Prince Color® MRP - 3,2 kg/m3,2 kg/m2 - 4,1 kg/m4,1 kg/m2

Prince Color® Multi Top FATop FATop F alebo Prince Color® Multi Top FM

Systémové 
riešenie

Prince Color® Multiputz UP 0,5 kg/25 kg omietky

Prince Color® Multigrund PGU UP 500 ml/20 kg penetrácie

Systémové 
riešenie

Prince Color® Multigrund PGU 0,2-0,25 kg/m2

Prince Color® Multiputz MP 4,0 kg/m2

Prince Color® Multiputz MP 8199, 8201 5,0 kg/m2

Prince Color® Multigrund PGU
•  univerzálny penetračný náter s granulátom 
 pod všetky typy tenkovrstvových omietok
•  súčasť certifikovaných systémov
•  vytvára adhézny mostík
•  difúzny
•  odolný proti alkáliám
•  spracováva sa v neriedenom stave
•  kontrolná biela farba
•  balenie: 20 kg; 5 kg; 1 kg

Prince Color® Multiputz ZS alebo RS
•  silikónová tenkovrstvová omietka
•  súčasť certifikovaných systémov
•  vysoká priľnavosť na podklad
•  výborná spracovateľnosť
•  samočistiaci efekt
•  vysokoodolná proti poveternostným vplyvom
•  vysoká paropriepustnosť
•  zatieraná alebo ryhovaná štruktúra
•  dodávaná v prírodnej bielej farbe
•  zrnitosť 1,5; 2 a 3 mm 
•  tónovanie v systéme BASF MIX
•  balenie: 25 kg

Prince ColorPrince Color®® MSP alebo MRP MSP alebo MRP MSP alebo MRP MSP alebo MRP
•  minerálna tenkovrstvová omietka
•  súčasť certifikovaných systémov
•  na dekoratívne účely
•  tvrdá ušľachtilá vrchná omietka
•  vysoká priľnavosť na podklad
•  výborná spracovateľnosť
•  vysoká paropriepustnosť
•  dodávaná v prírodnej bielej farbe
•  zrnitosť 1,5; 2 a 3 mm pri zatieranej štruktúre
•  zrnitosť 2 a 3,5 mm pri ryhovanej štruktúre
•  farebná úprava fasádnou farbou
•  balenie: 25 kg

Prince Color® Multigrund PGS
•  silikónový penetračný náter
 pod silikónové fasádne farby
•  spevňuje podklad
•  zjednocuje nasiakavosť
•  vodou riediteľný
•  bezrozpúšťadlový
•  vysokodifúzny
•  odolný proti alkáliám
•  bezfarebný
•  ľahká spracovateľnosť
•  rýchle vysychanie
•  balenie: 10 l; 5 l

Prince Color® Multi Top FS
•  silikónový fasádny náter
•  súčasť certifikovaných systémov
• ľahká spracovateľnosť
• vysoká krycia schopnosť
• na hladké, štruktúrované 
 alebo zdrsnené omietky
•  vysoká paropriepustnosť
•  maximálna odolnosť proti 
 poveternostným vplyvom
•  zvýšený stupeň hydrofóbie
•  mimoriadna odolnosť 
 proti UV žiareniu
•  samočistiaci a odperlovací efekt
•  vhodná na sanačné systémy
•  tónovanie v systéme BASF MIX
•  balenie: 10 l; 3 l 

Prince Color® Multigrund PGT
•  silikátový penetračný náter
  pod silikátové fasádne farby
•  spevňuje podklad
•  zjednocuje nasiakavosť
•  výhradne na minerálne 
 podklady
•  extrémne vysokodifúzny
•  hĺbkový účinok
•  bezfarebný
•  ľahká spracovateľnosť
•  rýchle vysychanie
•  spracováva sa neriedený
•  na riedenie fasádnej  farby  
 Prince Color® Multi Top FT
•  balenie: 10 l; 5 l

Prince Color® Multi Top FT
•  silikátový fasádny náter
•  ľahká spracovateľnosť
•  vysoká krycia schopnosť
•  na hladké, štruktúrované 
 alebo zdrsnené omietky
•  extrémna paropriepustnosť
•  vodoodpudzujúci
•  mimoriadne vhodný 
 na sanačné systémy
•  vysoká priľnavosť na podklad
•  skremičitenie (zrastenie) 
 s podkladom
•  vysoká odolnosť proti 
 poveternostným vplyvom
•  tónovanie v systéme BASF MIX
•  balenie: 10 l; 3 l 

Prince Color® Multigrund PGU
•  univerzálny penetračný náter 
 s granulátom pod všetky typy 
 tenkovrstvových omietok
•  súčasť certifikovaných systémov
•  vytvára adhézny mostík
•  difúzny
•  odolný proti alkáliám
•  spracováva sa v neriedenom stave
•  kontrolná biela farba
•  balenie: 20 kg; 5 kg; 1 kg

 Prince Color® Multiputz ZA alebo RA
•  akrylátová tenkovrstvová omietka
•  súčasť certifikovaných systémov
•  vysoká priľnavosť na podklad
•  vysokoodolná proti poveternostným
 vplyvom
•  výborná spracovateľnosť
•  zatieraná alebo ryhovaná štruktúra
•  dodávaná v prírodnej bielej farbe
•  zrnitosť 1,5; 2 a 3 mm 
•  tónovanie v systéme BASF MIX
•  balenie: 25 kg

Prince Color® MSP alebo MRP
•  minerálna tenkovrstvová omietka
•  súčasť certifikovaných systémov
•  na dekoratívne účely
•  tvrdá ušľachtilá vrchná omietka
•  vysoká priľnavosť na podklad
•  výborná spracovateľnosť
•  vysoká paropriepustnosť
•  dodávaná v prírodnej bielej farbe
•  zrnitosť 1,5; 2 a 3 mm pri zatieranej štruktúre
•  zrnitosť 2 a 3,5 mm pri ryhovanej štruktúre
•  farebná úprava fasádnou farbou
•  balenie: 25 kg

Prince Color® Multigrund PGM
• penetračný náter na báze 
 akryl-polymérovej disperzie
• vodou riediteľný
• bezrozpúšťadlový
• spevňuje podklad
• zjednocuje nasiakavosť
• hĺbkový účinok
• kontrolná biela farba
• balenie: 20 kg; 10 kg; 5 kg; 1 kg 

Prince Color® Multi Top FA
•  akrylátová fasádna farba
•  súčasť certifikovaných systémov
•  ľahká spracovateľnosť
•  výborná krycia schopnosť
•  na hladké, štruktúrované alebo 
 zdrsnené omietky alebo betóny
•  alkalická stálosť
•  odolná proti poveternostným vplyvom
•  tónovanie v systéme BASF MIX 
•  balenie: 10 l; 3 l; 0,75 l

Prince Color® Multi Top FM
•  silikonizovaná fasádna farba
•  ľahká spracovateľnosť
•  vysoká krycia schopnosť
•  na hladké, štruktúrované alebo 
 zdrsnené omietky 
•  vyššia paropriepustnosť
•  vodoodpudzujúca
•  alkalická stálosť
•  vysokoodolná proti poveternostným
 vplyvom
•  samočistiaci a odperlovací efekt
•  balenie: 10 l; 3 l 
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