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SANAVER DUO
multifunkční duální omítka
Je ideálním materiálem na opravu vlhkých a vodou
poškozených omítnutých stěn. Spojuje v sobě totiž sanační
a termoizolační vlastnosti.
 Vysoká paropropustnost  Sanační schopnost
SANAVER DUO zajistí
omítky SANAVER
bezproblémové
DUO eliminuje solné
vysychání provlhčeného
a barevné výkvěty na
zdiva i při aplikaci velkých
povrchu omítky během
tlouštěk vrstvy.
prosychání stěny.

 Termoizolační schopnosti
omítky SANAVER DUO
zajistí, že provlhlá stěna
bude i v zimním období
chráněna před mrazem
a nedojde tak k promrznutí
zdiva a jeho poškození.

SANAVER DUO je jednoduché a dokonalé pohledové i funkční řešení s dlouhou životností
pro všechny stěny zasažené vodou.

VÝHODY

SANAVER DUO je doporučeno kombinovat s kvalitními, vysoce prodyšnými nátěry Profitec
(P451, P452, P457). Tyto materiály jsou tónovatelné do mnoha odstínů.

RYCHLOST

UNIVERZÁLNOST

ÚSPORA

 r
ychlá aplikace
bez nutnosti dlouhých
technologických
přestávek

 p
 oužití jak v interiéru,
tak na fasádách
 povrch hrubých omítek
či hladký štukový
 jádrová a finální omítka
v jednom
 na omítce nevznikají plísně,
není potřeba dodatečná
protiplísňová úprava

 malá spotřeba materiálu –
7 kg suché směsi vystačí na
1 m² sanační omítky o tl.
2 cm (u běžných sanačních
omítek spotřebujete na
1 m² totožné tloušťky 20 kg
a více suché sanační směsi.

Distribuční
centrum Čechy:
Pražská 707
294 71 Benátky nad Jizerou
tel.: 326 375 820
fax: 326 375 822

Společnost Meffert ČR spol. s r. o. „specialista na povrchové úpravy staveb“ má v sortimentu mnoho dalších
produktů, které Vám pomohou vyřešit problémy s vlhkostí stěn a nečistotami poškozenými povrchy staveb.

Neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce ve Vašem regionu
region
Praha
Čechy – ZÁPAD
Čechy – JIH

telefon
602 264 324
602 241 278
602 221 209

region
Čechy – SEVER a VÝCHOD
Morava
Morava – SEVER

telefon
602 283 219
602 517 277
602 762 325

Distribuční
centrum Morava:
Malenovice 910
764 06 Zlín
e-mail: meffert@meffert.cz
www.meffert.cz

800 156 612

VOLEJTE ZDARMA
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