
Barrier
Protipožární intumescentní 
barva na ochranu ocelových 
a betonových konstrukcí

Impa je jednou z nejdůležitějších 
italských fi rem v oblasti nátěrů a laků, 

již více než dvacet let se zabývá protipožárními nátěry 
na pasivní ochranu v případě požáru. Inovace není pro fi rmu 
Impa jen módním slovem, ale je to poslání fi rmy zaměřené 
do budoucnosti.

S-Universal s.r.o.
Výhradní dovozce produktů Impa pro ČR

Palackého tř. 16, 612 00 Brno
IČO: 28318269, DIČ: CZ28318269

telefon: 777 011 057
777 012 477
777 946 412

e-mail: info@barvylakynatery.cz
obchod@barvylakynatery.cz

www.barvylakynatery.cz

www.protipozarnibarva.cz

Protipožární nátěry
ochrana života a majetku

Produkty Barrier
VRCHNÍ BARVY:
1288 TOP COATING PRO
Vrchní speciální email na Barrier.

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY:
1293 FONDO ANTICORROSIVO 
EPOX
Základní epoxidová barva.

1859 FONDO F.D.
Základní antikorozivní základ s obsahem zinkfosfátu.

0717 KORINTHOS PRIMER
Vodouředitelný základ.

0004 POLY ACRYL
Izolační a fi xační základ na beton a zdivo.



Současné předpisy předpokládají použití 
protipožárních nátěrů u budov jako jsou školy, 
nemocnice, kina, obchodní centra a obecně všude 
tam, kde je velká koncentrace lidí. Protipožární 
nátěry mají vytvořit tepelně izolační bariéru, která 
brání a zpomaluje ohřívání. Charakteristickým rysem 
protipožárních nátěrů je, že nevzplanou, odolávají 
plameni a ten se nešíří díky procesu rozpínání 
(autœ xpanze) a napěnění.

Při použití protipožárních nátěrů zůstávají 
konstrukce pod nátěrem nezměněné a nosné 
(viz fotografi e) a dovolují tedy zcela bezpečný zásah 
požárníků.

lmpa vyvinula linii na ochranu oceli,betonu a dřeva. 
Protipožární nátěry se obvykle používají tam, kde 
chceme viditelně zachovat použité konstrukční 
řešení, hlavně v případě oceli a dřeva.

Naše poslání týkající se protipožární ochrany 
spočívá ve stanovení správné defi nice zásahu 
a v dodání dokladovatelného řešení, založeného 
na vhodných produktech a komponentech, 
jakož i na referenčních certifi kacích a spolupráci 
kvalifi kovaných odborníků.

Naší přidanou hodnotou je poznání a posouzení 
problémů a poskytnutí defi nitivního řešení.

Know-how získané za více než 20 let činnosti 
zahrnuje balík zkušeností, znalostí a profesionality, 
což nás staví mezi největší fi rmy řešící problémy 
pasivní ochrany konstrukcí proti požáru.

Je to úsilí, které se promítá do našich divizí:

Výzkum a rozvoj - vyvíjí produkty, které odpovídají 
požadavkům trhu a platným předpisům.

Technický servis - posuzuje a nabízí řešení 
protipožární ochrany díky technické analýze 
problému, studuje řešení pomocí nástrojů 
analytického posuzování a programů výpočtu 
a prohlídkami staveniště.

Obchodní servis - poskytuje zákazníkovi servis 
prostřednictvím vlastní sítě obchodních zástupců 
pro dané teritorium i interních pracovníků podniku.

Díky tomuto uspořádání je lmpa schopná nabídnout 
pro protipožární ochranu komplexní poradenství.

Výhody:

• 1-komponentní intumescentní nátěr pro 
ochranu oceli a betonových konstrukcí.

• Schváleno dle evropského standartu
EN 13381-8:2010.

• ETA-12/0459.

• CERTIFICATE OF COMFORMITY 1219-DPC-0060, 
prohlášení o shodě CE.

• Vynikající dimenzační charakteristika, poskytuje 
ekonomickou ochranu ocelových a betonových 
konstrukcí.

• Ideální pro aplikaci ve výrobních závodech / 
lakovnách a pro aplikaci ON-SITE (na stavbě).

• Velice snadno aplikovatelný.

• Rychleschnoucí vlastnosti zvyšují produktivitu.

Vlastnosti:

• Barrier 87-1151 představuje dlouhodobý vývoj 
v protipožární ochraně, podpořený více než 30ti 
letými zkušenostmi na tomto poli.

• Barrier byl vyvinut s využitím patentované 
technologie tak, aby splnil požadavky
EN 13381-8:2010.

Esteticky působivá protipožární ochrana:

• Barrier byl vyvinut tak, aby konečná úprava 
a ochrana konstrukcí splňovala estetické nároky.

• Konkurenčně shodně dimenzační tabulky podle 
evropského standartu EN 13381-8:2010.

• Aplikace materiálu v tenké vrstvě nesnižuje 
estetický výsledek chráněných tvarů konstrukční 
oceli.

• Snadná přetíratelnost širokou škálou odstínů 
vrchních uzavíratelných nátěrů.

Poslání lmpy
pro protipožární ochranu

Reference aplikacíProtipožární nátěry

Působením tepla produkuje protipožární nátěr stále hustší izolační 
pěnu, i stokrát silnější než je tloušťka aplikovaného nátěru.

CENTRO POLIFUNZIONALE DI MOENA (BZ)

EDIFICIO ADIBITO A DEPOSITO, AVIANO - ITALY

ELECTRIC POWER PLANT, PRAGUE – CZECH REPUBLIC

AEROPORTO DI FIUMICINO, ROMA

BREWERY, PILSNER – CZECH REPUBLIC

AL-FATIH HOTEL KHARTOUM AL-FATIH HOTEL KHARTOUM

RISTRUTTURAZIONE HANGAR AEROPORTUALI, AVIANO - ITALY
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