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Víte, že...
• omítka Anti-Agingputz si uchová  

živost barev po generace

• ušetříte další náklady spojené s čištěním a údržbou omítky

• chrání proti UV záření, prachu, větru, vlhkosti,  plísním a řasám

• spojením s technologií Profi Faradayus a Profi Anti-Aging 
získáte optimální řešení pro vaši fasádu



STAVEBNÍ MATERIÁLY 
NEJEN PRO PROFESIONÁLY

Stálé vlivy okolního prostředí, jako jsou sluneční záření, UV záření, déšť, teplotní výkyvy, 

prašné prostředí, smog, vlhkost, výskyt řas a plísní, způsobují časem vyblednutí a zašpinění 

každé fasády. Bez naší fasádní omítky Profi Anti-Agingputz jsou tyto negativní projevy zře-

telné již za 3 roky. 

Omítka Profi Anti-Agingputz je strukturální omítka na akrylátové bázi používaná jako finální po-

vrchová úprava fasád. Jedná se o pastovitou krycí omítku dodávanou ve všech typech zrnitostí, 

struktur a barevných odstínů. Je balena ve kbelících o hmotnosti 25 kg / paleta 24 kbelíků.

Fasádní omítka Profi Anti-Agingputz vytváří po aplikaci ta-

kový povrch, který odolává nepříznivým vlivům okolního 

prostředí a dokáže se přirozenou cestou zbavovat nečis-

tot. Tím se nevytváří na povrchu fasády nánosy prachu, 

které mohou být zdrojem pro růst plísní a řas na fasádě.

Unikátní složení pojivové báze 

a speciálně sladěné přísady obsaže-

né v této omítce spolu s kvalitními 

UV stabilními pigmenty oddalují 

stárnutí omítky o mnoho let a tak 

zachovají vaší fasádě svěží a stále 

jasné barvy. Ukázka změny barevnosti běžné fasády bez omítky Profi 
Anti-Agingputz po 2, 6 a 12 letech
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U standardní omítky klesá hodnota stálobarevnos-

ti (hodnota - L) již v prvních letech výrazně rychleji 

než u omítky Profi Anti-Agingputz. Plochá křivka 

omítky Profi Anti-Agingputz ve srovnání s obvyk-

lou venkovní omítkou ukazuje, že pouze naše 

omítka chrání fasádu díky UV-odolným látkám 

před vyblednutím a zajišťuje stálobarevnost a cel-

kově reprezentativnější dojem.

TENDENCE ZVĚTRÁVÁNÍ A BLEDNUTÍ FASÁDY

Stáří fasády v letech



Speciální složení omítky Profi Anti-Agingputz zvyšu-

je její prodyšnost a tím je tato omítka difuzně ote-

vřenější než ostatní běžné fasádní omítky. Zajišťuje 

její lepší paropropustnost a fasáda takzvaně „lépe 

dýchá“.

Samočistící schopnost a speciální přísady obsaže-

né v pojivové bázi omítky výrazně omezují tvorbu 

a růst řas a plísní na povrchu fasády. 

Protože omítka Profi Anti-Agingputz není vytvořena 

na principu odlupování povrchu (křídování), nepřed-

stavuje  žádná zdravotní rizika a přesto po generace 

chrání Vaši fasádu před nepříznivými okolními vlivy.

Spojením omítky Profi Anti-Agingputz s technologií 

Profi Faradayus (ochraných omítek proti elektros-

mogu) získáte optimální řešení pro vaši fasádu.

PRODYŠNÁ

ANTI-MYKOTICKÁ

ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÁ

ANTI-AGING PLUS

Stavte chytře 
a šetřte 

svoje peníze...

Díky samočistící schopnosti fasádní omítky Profi 

Anti-Agingputz vám klesnou na minimum výdaje 

spojené s pravidelným mytím a případným přetírá-

ním fasády Vašeho domu. Dlouhodobě zajistí vaší 

fasádě atraktivní vzhled.

ÚSPORNÁ



PROFI am BAU CM, spol. s .r.o.
Vídeňská 113c, 619 00 Brno
Tel.: +420 543 213 303
Fax: +420 543 213 948
info@profiambau.cz
www.profiambau.cz
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Váš dodavatel:

ukázky realizací


