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Náterové farby na báze vynilových živíc vo vodnej disperzii 
na ochranu a dekoráciu interiérov

Dursilite®

Colorite® Matt
Ochrana a dekorácia 
interiérov



Dursilite® 

Colorite® Matt

• Popredné postavenie a profesionálne poznatky v oblasti 
výskumu a vývoja získané počas viac ako 70 ročnej histórie... 

• Bohaté skúsenosti nadobudnuté pri realizácii viac ako 
 50 000 000 m2 vonkajších náterov...
• Dostatok vedomostí o zložení surovín s prihliadnutím na 

ochranu a dlhú životnosť ...
• Nový, moderný výrobný závod...

...Mapei v súčasnej dobe rozširuje produktovú skupinu 
„Povrchové úpravy“ s novým systémom na OCHRANU A 
DEKORÁCIU interiérov. 
Rozšírením sortimentu od jedného dodávateľa poskytuje 
predajca výrobkov MAPEI úplný servis svojim zákazníkom, 
tak aby vyhovoval potrebám všetkých maliarov, murárov, 
obkladačov. 

Povrchové úpravy Colorite Matt a Dursilite sú jednoducho 
aplikovateľné a poskytujú nasledovné výhody:
• Výborná krycia schopnosť
• Dokonalé „maskovanie“
• Vysoký stupeň belosti
• Výborná umývateľnosť
• Vysoká transpiračná schopnosť
• Výborná priľnavosť ku všetkým povrchom
• Dobrý stupeň nepriehľadnosti
• Nízke zachytávanie nečistôt

NAVYŠE EŠTE...
široká paleta farieb v systéme automatizovaného farbenia  
ColorMap®.

Vodou riediteľná náterová farba na báze syntetickej živice vo vodnej disperzii na 
ochranu a dekoráciu vnútorných stien.

Technické vlastnosti 

Vzhľad: hustá tekutina

Obsah sušiny (%): 65

Objemová hmotnosť (g/cm3): 1,65

Orientačná výdatnosť (m2/kg) 2,5-3

Súčiniteľ odporu difúzie vodných pár (µ) (DIN 52615) 20

Ekvivalentná difúzna hrúbka pri vyschnutej  
vrstve náteru 0,15 mm Sd (m) (DIN 52615)  0.03

Aplikácia  
Colorite Matt sa riedi s 15 - 20% vody. Nanáša sa vo dvoch vrstvách štetcom, 
valčekom alebo striekacím zariadením na vyschnutý podklad, vopred ošetrený 
základným náterom Malech.

Umývateľná náterová farba na steny na báze vynil-akrylátovej živice vo vodnej 
disperzii, vhodná na ochranu a dekoráciu vnútorných, prípadne vonkajších povrchov 
stien, pokiaľ nie sú vystavené agresívnym klimatickým podmienkam.

Technické vlastnosti 

Vzhľad: hustá tekutina

Obsah sušiny (%): 65

Objemová hmotnosť (g/cm3):  1,50

Orientačná výdatnosť (m2/kg) 2,5-3

Oderuvzdornosť za mokra DIN 53778 (cykly): >5.000

Súčiniteľ odporu difúzie vodných pár (μ) (DIN 52615): 40

Ekvivalentná difúzna hrúbka pri vyschnutej 
vrstve náteru 0,15 mm (Sd) (DIN 52615):  0.06

Aplikácia  
Dursilite sa riedi s 15 - 20% vody. Nanáša sa vo dvoch vrstvách štetcom, valčekom 
alebo striekacím zariadením na vyschnutý podklad, vopred ošetrený základným 
náterom Malech.

“Otvorte dvere svojho domu technológiám MAPEI”


