
ALLIGATOR CS, s.r.o. Praha 
 tel: 284 811 050   mobil: 602 424 639   e-mail: info@alligator.cz  http: //www.alligator.cz 

Nový koncept fasádních barev ALLIGATOR

 Informace
Březen 2017    Strana 1/4 

  

Nový Layout fasádních barev zajišťuje zcela jasné uspořádání 

Hlavní vlastnosti každé barvy vyplývají z typu použitého pojiva. 
Fasádní barvy ALLIGATOR jsou proto rozděleny do 3 základních produktových skupin: 

Silikonové barvy Miropan 
Silikátové barvy Kieselit 

Disperzní barvy (doposud bez jednotného označení) 

V každé produktové skupině jsou 3 kvalitativní stupně pro různé požadavky. 
Pro každou oblast použití a každý objekt je tak garantována volba ideálního produktu. 
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Rozdělení do těchto 3 pojivových skupin bude nyní také opticky zvýrazněno 3 různými 
barvami vík: 

Silikonové produkty = žlutá 
Silikátové produkty = zelená 

Disperzní výrobky = oranžová 

Pro ucelenost této kategorizace je pro disperzní výrobky zavedeno nové skupinové 
označení: Orbit. 

A také pro fasádní barvy platí: Od teď se budou tónovat barvy v oválných vědrech, i když 
zde (na rozdíl od vnitřních barev) báze 1 zůstává zachována. 

  Nový koncept fasádních barev: 

jednoduchý přehledný logický
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Osvědčená kvalita s novými názvy 

U následujících fasádních barev dochází ke změně názvu a vnějšího vzhledu, kvalita uvnitř 
však zůstává beze změny! 
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Nakonec ale přeci jen dochází k jedné zásadní změně: 

Disperzní fasádní barva Acryl-Fassadenfarbe se ruší a je nahrazena zcela novým 

a navíc ještě i vylepšeným produktem Orbit-Hausfarbe: 

 
 
 
 

Nová Orbit-Hausfarbe vás přesvědčí díky… 

• Samočistícímu efektu (fotokatalytickým účinkem)
• Preventivní ochranou betonu (nepropustností pro CO2)
• Malou náchylností na tzv. „psací efekt na veluru“
• 3 bázemi pro maximální možnou rozmanitost barevných tónů
• Nejvyšší možnou barevnou stabilitou třídy A dle BFS č. 26
• Univerzální možností použití na téměř všechny druhy podkladů
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