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kúsky pre interiér

To najlepšie z náterových farieb  
vo vodnej disperzii do interiéru

Dursilite
Colorite

VÝROBKY PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

“  
”



Dursilite a Colorite:
Náterové farby jedinečnej kvality  
a s jednoduchým použitím na ochranu 
a dekoráciu stien v interiéri.

Vysoká krycia schopnosť
Náterové farby s dokonalou krycou 
schopnosťou určené na obnovu tmavých 
i žiarivých odtieňov alebo tiež starých 
stien so škvrnami od nečistôt, ktoré je  
vo všeobecnosti veľmi náročné prekryť.

Nízke zachytávanie nečistôt
Náterové farby so schopnosťou odpu-
dzovať zachytávanie nečistôt, takže zo-
stávajú čisté v priebehu mnohých rokov.

Dobrá umývateľnosť
Náterové farby vďaka špeciálnemu zlo-
ženiu vytvárajú kompaktný, vysoko odol-
ný film, so schopnosťou zabrániť špine 
penetrovať do povrchu. Na odstránenie 
prípadne vzniknutých škvŕn stačí použiť 
špongiu.

Majstrovské kúsky 
pre interiér: 
Náterové farby  
vo vodnej disperzii 
pre profesionálov  
od Mapei
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“  
” Technické informácie

Konzistencia Hustá tekutina
Obsah sušiny (%) cca 65

Hustota (g/cm³) cca 1,50

Spotreba (kg/m²) 0,3-0,4 (na 2 nátery)
Stanovenie krycej schopnosti pri mernej spotrebe 6,7 m2/l  
podľa EN ISO 6504-3 - zat. EN 13300 > 99,5% - trieda 2

Stanovenie odolnosti náterov proti oderu za mokra a stanovenie 
umývateľnosti po 200 cykloch podľa EN ISO 11998 - zat. EN 13300 < 13 mikrónov - trieda 2

Zrkadlový lesk náteru pri uhle 85° podľa EN ISO 2813 - zat. EN 13300 10 - matný

Max. veľkosť zrna podľa EN 21524 - zat. EN 13300     < 100 mikrónov - jemné

Koeficient priepustnosti vodných pár podľa EN ISO 7783 (µ) 40
Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy SD (m) pri hrúbke suchej 
vrstvy 0,15 mm podľa EN ISO 7783 0,0060

Technické informácie
Konzistencia Hustá tekutina
Obsah sušiny (%) cca 65
Hustota (g/cm³) cca 1,65
Spotreba (kg/m²) 0,3-0,4 (na 2 nátery)
Stanovenie krycej schopnosti pri mernej spotrebe 6,9 m2/l  
podľa EN ISO 6504-3 - zat. EN 13300 > 98% - trieda 2

Stanovenie odolnosti náterov proti oderu za mokra a stanovenie 
umývateľnosti po 40 cykloch podľa EN ISO 11998 - zat. EN 13300 79 mikrónov - trieda 2

Zrkadlový lesk náteru pri uhle 85° podľa EN ISO 2813 - zat. EN 13300 < 10 - vysoko matný
Max. veľkosť zrna podľa EN 21524 - zat. EN 13300     < 100 mikrónov - jemné
Koeficient priepustnosti vodných pár podľa EN ISO 7783 (µ) 20
Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy SD (m) pri hrúbke suchej 
vrstvy 0,15 mm podľa EN ISO 7783 0,0030

Technické informácie
Konzistencia Hustá tekutina
Obsah sušiny (%) cca 65

Hustota (g/cm³) cca 1,60

Spotreba (kg/m²) 0,3-0,4 (na 2 nátery)
Stanovenie krycej schopnosti pri mernej spotrebe 10 m2/l  
podľa EN ISO 6504-3 - zat. EN 13300 > 98% - trieda 2

Stanovenie odolnosti náterov proti oderu za mokra a stanovenie 
umývateľnosti po 200 cykloch podľa EN ISO 11998 - zat. EN 13300 < 18 mikrónov - trieda 2

Zrkadlový lesk náteru pri uhle 85° podľa EN ISO 2813 - zat. EN 13300 3,4 - vysoko matný

Max. veľkosť zrna podľa EN 21524 - zat. EN 13300     < 100 mikrónov - jemné

Koeficient priepustnosti vodných pár podľa EN ISO 7783 (µ) 30
Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy SD (m) pri hrúbke suchej 
vrstvy 0,15 mm podľa EN ISO 7783 0,0045

Technické informácie
Konzistencia Hustá tekutina
Obsah sušiny (%) cca 65

Hustota (g/cm³) cca 1,60

Spotreba (kg/m²) 0,3-0,4 (na 2 nátery)
Stanovenie krycej schopnosti pri mernej spotrebe 10 m2/l  
podľa EN ISO 6504-3 - zat. EN 13300 > 98% - trieda 2

Stanovenie odolnosti náterov proti oderu za mokra a stanovenie 
umývateľnosti po 200 cykloch podľa EN ISO 11998 - zat. EN 13300 < 18 mikrónov - trieda 2

Zrkadlový lesk náteru pri uhle 85° podľa EN ISO 2813 - zat. EN 13300 3,4 - vysoko matný

Max. veľkosť zrna podľa EN 21524 - zat. EN 13300     < 100 mikrónov - jemné

Koeficient priepustnosti vodných pár podľa EN ISO 7783 (µ) 30
Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy SD (m) pri hrúbke suchej 
vrstvy 0,15 mm podľa EN ISO 7783 0,0045



Dursilite Plus je hygienická, náterová farba vo vodnej disper-
zii, do interiéru, s výbornou krycou schopnosťou, atraktívnym 
matným vzhľadom a vysokou belosťou. Je vyrobená z modifiko-
vaných akrylových živíc vo vodnej disperzii, triedeného plniva a 
špeciálnych prísad, vďaka ktorým je výrobok odolný proti tvorbe 
plesní.  
Dursilite Plus je možné aplikovať na nové, staré i pôvodné nat-
reté povrchy v interiéri, za predpokladu, že sú pevné, dokonale 
prikotvené a nedrobia sa. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou pro-
ti plesniam, poskytuje atraktívny, hladký, matný konečný vzhľad  
s nízkym zachytávaním nečistôt a vysokou belosťou.
Dursilite Plus zaisťuje povrchom dokonalú priepustnosť vod-
ných pár a dobrú umývateľnosť.

Dursilite Plus ponúka nasledujúce výhody:
• vysoká odolnosť proti rastu plesní
• odolnosť proti opotrebovaniu
• výborná krycia schopnosť
• dobrá priepustnosť vodných pár
• nízke zachytávanie nečistôt



Dursilite je umývateľná, náterová farba prvotriednej kvality, vyrobe-
ná z modifikovaných akrylových živíc vo vodnej disperzii, určená do 
interiéru, s atraktívnym matným a hladkým vzhľadom. Vďaka nízke-
mu zachytávaniu nečistôt a vysokej krycej schopnosti sa odporúča 
na dekorovanie vnútorných stien obývacích izieb, spální, kancelárií 
a všetkých verejných a súkromných priestorov, kde je vyžadovaný 
vysoko kvalitný konečný vzhľad.
S nekonečnou paletou farieb Dursilite vytvára pokojné, relaxačné 
prostredie alebo vďaka žiarivým farbám aj dynamické, stimulujúce 
prostredie.
Dursilite je vhodný pre všetky druhy povrchov v interiéri, môže byť 
aplikovaný na nové alebo pôvodné cementové, vápenno-cemento-
vé alebo sadrové omietky, vrátane tých, ktoré sú už natreté.

Dursilite ponúka nasledujúce výhody:
• výborná krycia schopnosť
• vysoká umývateľnosť
• dokonalá schopnosť vyhladiť povrchy
• nízke zachytávanie nečistôt
• atraktívny matný vzhľad
• dobrá priepustnosť vodných pár

Veľmi ľahko sa aplikuje a vyrába sa v systéme automatizovaného 
farbenia ColorMap®.



Dursilite Matt je náterová farba vo vodnej disperzii, vhodná do in-
teriéru, s dokonalou belosťou a vysoko atraktívnym, matným vzhľa-
dom. Je vyrobená z modifikovaných akrylových živíc vo vodnej 
disperzii a triedeného plniva. Vhodná na dekorovanie stien v bielej 
farbe alebo aj inom farebnom prevedení. 
Dursilite Matt poskytuje stenám atraktívny, hladký a matný koneč-
ný vzhľad s nízkym zachytávaním nečistôt.
Dursilite Matt sa vyznačuje výbornou prídržnosťou na všetkých 
druhoch povrchov používaných v interiéri, ako sú napr. sadrokar-
tón, sadra alebo prírodné omietky. 
Dursilite Matt má vysokú kryciu schopnosť, na dosiahnutie doko-
nalého vzhľadu je zvyčajne potrebných menej vrstiev, čím je možné 
výrazne skrátiť čas maliarskych prác. 
Dursilite Matt vďaka nízkemu zachytávaniu nečistôt a dobrej 
prídržnosti, umožňuje vykonávať práce na údržbe jednoduchšie a 
menej často.

Dursilite Matt ponúka nasledujúce výhody:
• dobrá krycia schopnosť
• jednoduché tónovanie 
• dobrá umývateľnosť 
• vysoká belosť 
• výborná prídržnosť k rôznym povrchom



Colorite Matt je náterová farba do interiéru, priepustná pre vod-
né pary, s hladkým, matným konečným vzhľadom. Je vyrobená 
zo syntetických živíc vo vodnej disperzii. 
Vyznačuje sa vysokou schopnosťou priepustnosti vodných pár 
a dobrou krycou schopnosťou, zvlášť vhodná na aplikáciu prvej 
maľby použitím airless nástreku v novostavbách a priemyselných 
objektoch, pri maľovaní stropov, kúpeľní, kuchýň, schodísk, tech-
nických miestností, garáží a skladov.
Colorite Matt je vhodný pre všetky druhy povrchov v interiéri, 
môže byť aplikovaný na nové alebo pôvodné cementové, vápen-
no-cementové alebo sadrové omietky, vrátane tých, ktoré sú už 
natreté a majú dokonalú priľnavosť.

Colorite Matt ponúka nasledujúce výhody:
• dokonalá schopnosť vyhladiť povrchy
• dobrá priepustnosť vodných pár 
• dobrá krycia schopnosť
• matný konečný vzhľad

Veľmi ľahko sa aplikuje a vyrába sa v systéme automatizovaného 
farbenia ColorMap®.



MAPEI SK s.r.o.
Nádražná 39
900 29 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-02-402045 11 
Fax +421-02-4020 4526
Internet: www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.isk
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