
      

NARAVNA BELA BARVA MASAN – PREMAZ PROTI ZIDNI 

PLESNI IN  ŠKODLJIVIM BAKTERIJAM 
 

Nestrupena bela barva proti zidni plesni ! 

Ne-alergen premaz brez fungicidov. 

Obstojen na svetlobi. 

Antistatičen, paro-prepusten in negorljiv. 

Ne vsebuje topil in je uporaben v prostorih z živili. 

Uničuje škodljive plesni, bakterije in viruse 

Trajno čisti zrak v prostoru. 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                          
                                                                                         

 

Je težava pojav PLESNI ?    
Imate možnost, da za vedno odpravite PLESEN 

 

V prostorih je velikokrat rezultat kapilarne vlage.Za učinkovito sanacijo moramo 

najprej odkriti vzroke nastanka zidne plesni in se je pravilno lotiti. Plesen nastaja 

tam, kje se pojavljajo temperaturne razlike, toplotni mostovi, kondenzirana vlaga 

zaradi slabega zračenja, itd. 

Zidna plesen je zelo pogost pojav tako v starih zgradbah kot tudi v 

novogradnjah.  V Evropi je prizadeta vsaka tretja stavba, najpogostejši vzrok pa je 

slaba gradnja. V vsakem kubičnem metru zraka je na tisoče trosov plesni, ki 

potrebujejo vlažno okolje. 

 

Z uporabo povsem naravnega premaza, preprostimi postopki in 

učinkovito opremo boste na enostaven način rešili ta problem. 
 

Najpogostejši vzroki nastanka plesni so: 

• razpoke na fasadi, 

• poškodovana streha, 

• slaba zaščita pred dežjem,  

• nezadostna toplotna izolacija, 

• toplotni mostovi, (lepo so vidni s termografijo), 

• kapilarna vlaga, 

• prekratko sušenje po gradbenih delih, 

• slabo zračenje zaradi neprepustnih oken in vrat, 

• nepravilno ogrevanje in zračenje. 
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Paket BP 1*brez plesni                             875 €           Paket BP 2*brez plesni                       1.575 € 

 

za stanovanja in hiše z do 3. prebivalci ter do 100 m
2
 uporabne površine za stanovanja in hiše z 4-5 prebivalci ter od 100 m2 - 190 m2 uporabne površine 

  
1. potrebna oprema za prezračevanje:        

• Ventilator V2A kapacitete do 80 m3/uro                        

            Opomba: slike so simbolične    

1. potrebna oprema za prezračevanje: 

• Ventilator V4A kapacitete do 140 m3/uro 

                                Opomba: slike so simbolične    
 

• Odvodnik kapacitete 12-70 m
3
 / uro z regulacijo na zračno vlago 

• 2 okenska dovodnika z zaščitno kapo in regulacijo na zračno vlago s kapaciteto  
           3-30 m

3
/ uro 

• Montaža  

 

• 2 odvodnika kapacitete 12-70 m
3
 / uro z regulacijo na zračno vlago 

• 4 okenske dovodnike z zaščitno kapo in regulacijo na zračno vlago s kapaciteto  

   3-30 m
3
/ uro 

• Montaža 

  
2. naravni premaz: 

 naravna barva MASAN za zatiranje plesni  

           poraba: za 30m2 površine je potrebno 12kg barve za 2x premaz 

  

2. naravni premaz: 

• naravna barva MASAN za zatiranje plesni 

poraba: za 90 m2 površine je potrebno 3 x 12 kg barve za 2x premaz 

 
3. dodatna izbira z doplačilom:                                            cena:                 

rv zidni dovodnik                                                                  3 €/m
2                                                       

rv storitev čiščenja plesni in izvedba 2x pleskanja                   

3. dodatna izbira z doplačilom:                                                        cena: 

rv zidni dovodnik, maščobni filter, pretočni elementi                       3 €/m
2  

  

rv storitev čiščenja plesni in izvedba 2x pleskanja 

 

Paket 4E+brez plesni                                                         
za stanovanja, hiše in poslovne prostore poljubne uporabne površine 
 
 

Paket vsebuje vso potrebno pripravo in korake za izvedbo trajne 

sanacije oziroma preprečitve nastajanja plesni 

                                                                           CENA se  

                                                                          oblikuje                                          

                                                                      posamično    

- energetski pregled stanja objekta                     po objektu 

• opredelitev ukrepov sanacije                                  

• energetsko in ekonomsko (finančno)  vrednotenje ukrepov 

• načrt z izvedbenimi navodili za ukrepanje 

• energetska izkaznica 
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