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San Marco
Abitare il Benessere

Abitare il Benessere predstavuje rad vodových farieb 
vyvinutý spoločnosťou San Marco určený pre interiér, 
ktorý prispieva k udržiavaniu čistého vzduchu domova. 

Vďaka farbám radu Abitare il Benessere sú steny 
priedušnéa prirodzene regulujú vlhkosť a teplotu.

Farby radu Abitare il Benessere znižujú výskyt 
nečistôt prostrediach interiéru a neprodukujú škodlivé 
látky. Každá z nich je tiež navrhnutá pre konkrétne 
potreby, ako je boj proti tvorbe plesní a zlepšenie kvality 

vzduchu v miestnostiach.

S farbami San Marco dáte vášmu domovu nový život a 
každodennú pohodu.

ZLEPŠITE SI SVOJU DUŠEVNÚ 
A TELESNÚ POHODU PRIČOM 

ZAČNITE OD STIEN  
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.2

OBKLOPENÍ 
POHODOU

VOĽBA HYPOALERGÉNNEHO 
PRODUKTU

.1

.3
.4

Pre domov, ktorý venuje zvláštnu 
pozornosť osobám citlivým na chemické 
látky produkované tradičnými farbami, 
zvážte voľbu farby Arum, špecificky 

vyvinutej bez obsahu prchavých 
organických zlúčenín (VOC).

HYGIENIZAČNÝ ÚČINOK 
IÓNOV STRIEBRA

ČISTENIE VZDUCHU 
OD FORMALDEHYDU

PRIEDUŠNÝ DOMOV

Steny domova sú chránené proti 
baktériám a plesniam vďaka farbe Silver 
Confort s obsahom iónov striebra, ktoré 
majú hygienizačný účinok.Nulové emisie 
prchavých organických zlúčenín (VOC).

Pre čistý domov bez formaldehydu si 
zvoľte silikátovú farbu Sildomus Sana s 
technológiou „požierača formaldehydu“.
Jej minerálne zloženie prispieva k regulácii 
vlhkosti a poskytuje ochranu proti plesniam.

Nulové emisie prchavých organických 
zlúčenín (VOC).

Všetky farby radu Abitare il Benessere sú bez 
obsahu prchavých organických zlúčenín (VOC).

Pre priedušný domov prirodzene chránený 
proti plesniam si zvoľte minerálne farby 

na báze vápna, Antica Calce a Antica 
Calce Elite. Umožňujú zlepšiť pocit tepla vo 

vnútorných priestoroch tým, že udržiavajú 
stálosť ich teploty a vlhkosti. Nulové emisie 
prchavých organických zlúčenín (VOC).
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Život v 
zdravom 
prostredí

V našich príbytkoch na nás môžu číhať zdraviu škodlivé 
častice a látky: vírusy, choroboplodné zárodky, 
baktérie, plesne, roztoče a prchavé organické 
zlúčeniny (VOC). Prchavé organické zlúčeniny (v 
skratke VOC, z anglického: volatile organic compounds) 

sú chemické látky uvoľňované z povrchov nábytku a stien, 
alebo čistiacich produktov.  Tieto látky môže uvoľňovať 
aj mnoho materiálov použitých na stavbu našich 
príbytkov. Formaldehyd je jednou z najrozšírenejších a 
najškodlivejších prchavých organických zlúčenín (VOC).

San Marco
Abitare il Benessere
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90% nášho času trávime v 

uzavretom prostredí, pričom jedným 

z nich je aj náš domov. Predstavuje však 

domov dokonale bezpečné miesto? 

Nie vždy.

Znečistenie interiéru je až 5-krát 
vyššie porovnaní s exteriérom.



PRÍČINY

ÚČINKY

Máme na mysli práve znečistenie, ktoré môže byť oveľa škodlivejšie než to, 
ktoré nám obyčajne príde na um pri vyslovení tohto pojmu, 

tzn. smog a priemyselné výpary.

ZNEČISTENIE 
INTERIÉRU

21%

14%

16%

13%

Vzduch, 
ktorý pochádza zvonku

Čistiace produkty

Procesy spaľovania 
vznikajúce pri vykurovaní 

a varení jedál

Stavebné materiály 
použité pri konštrukcii 

príbytku, nábytok

Väčšie riziko sa týka detí a citlivých osôb.

KAŠEĽ | PODRÁŽDENIE | BOLESŤ HLAVY | ÚNAVA

NEVOĽNOSŤ | DÝCHACIE PROBLÉMY | ALERGIE
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San Marco
Abitare il Benessere

V poslednej dobe sme si všetci uvedomili podstatný 
význam dezinfekcie prostredia - aj to, čo si prinesieme 
zvonku, môže ohroziť našu bezpečnosť vo vnútri 
domova.

Okrem škodlivých čiastočiek a látok existujú ďalšie 
faktory, ktoré nepriamo vplývajú na kvalitu vzduchu 
v interiéri ako je teplota a vlhkosť: ich nerovnováha 
ohrozuje naše duševné a telesné zdravie a pohodu.
Poznáte tajomstvo optimálnej klímy v interiéri?

Vymaľujte si svoj domov minerálnymi produktmi, ktoré 
prispievajú k znižovaniu kolísania teploty a vlhkosti.

Kvalitný 
vzduch

V roku 2000 Svetová zdravotnícka 

organizácia uznala kvalitu vzduchu 

v interiéri za základné ľudské právo 

nevyhnutné pre plnohodnotný život.
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ZDRAVÉ PRE VÁS, UDRŽATEĽNÉ 
PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Starať sa o prostredie interiéru môže znamenať aj 
zodpovedne sa správať k vonkajšiemu prostrediu. 
Akým spôsobom?
Voľbou kvalitných produktov určených pre vnútorné 
priestory domova, ktoré sa môžu vyznačovať 
špecifickými vlastnosťami.

Nulové emisie prchavých organických zlúčenín 
(VOC): tieto zlúčeniny predstavujú chemické látky, 
ktoré sa ľahko uvoľňujú do vzduchu a ohrozujú jeho 
zdravotnú nezávadnosť.

Kvalitný 
vzduch

Pre zdravie svojej rodiny si zvoľte produkty bez obsahu 
prchavých organických zlúčenín (VOC).

Minerálny pôvod: ak je to možné, uprednostnite 
stavebné materiály tvorené prírodnými surovinami ako 
je vápno, ktoré neuvoľňujú látky škodlivé pre človeka ani 
životné prostredie.
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San Marco
Abitare il Benessere

„Domov“ znamená starať sa o to, čo 
za to stojí: pre plné prežívanie každého 
dňa je dôležité, aby prostredie domova bolo 
v každom ohľade bezpečné a pohodlné. 

Vďaka správnym opatreniam nám 
čas strávený doma môže poskytnúť 
tú pravú regeneráciu.

Čo Vám príde na um pri vyslovení slova „domov“? Pre 
nás je „domov“ miesto, kam sa môžeme vždy vrátiť 
a nájsť v ňom svoje obľúbené veci; priestor, kde sa 
môžeme ponoriť do svojho sveta a venovať sa svojim 
záľubám; schránka, ktorá ukrýva naše najcennejšie 
spomienky; bezpečné a pokojné hniezdo; spôsob 
vyjadrenia vlastnej osobnosti.

Nový život 
pre Váš domov
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San Marco
Abitare il Benessere

SILVER CONFORT
HYGIENIZÁCIA ST IEN IÓNMI STR IEBRA

ÚČINOK IÓNOV 
STRIEBRA 

HYGIENIZAČNÁ FARBA 
S IÓNMI STRIEBRA

Vďaka prírodnému prvku používanému už v dávnych časoch, tzn. 
striebru, môžete predchádzať tvorbe plesní a baktérií na stenách domu.

Silver Confort je nová hygienizačná umývateľná farba 
San Marco s iónmi striebra, navrhnutá pre potreby čoraz 
aktuálnejších požiadaviek na hygienu prostredia.

Chráňte a bráňte svoj domov vďaka prirodzenému 
účinku mikročastíc: ióny striebra vytvárajú bariéru, ktorá 
zabraňuje rozmnožovaniu baktérií a tvorbe plesní bez 
uvoľňovania škodlivých látok.

0%

NULOVÝ VOC IÓNY STRIEBRA HYGIENIZAČNÝ 
ÚČINOK

Účinok iónov striebra je trvácny, pretože častice 
nedegradujú a ich pôsobenie v nanesenej vrstve farby 
je permanentné.
Silver Confort umožňuje obývať ošetrený priestor ihneď 
po nanesení farby, ktorá je bez zápachu a obsahu 
prchavých organických zlúčenín (VOC).

BEZ ZÁPACHU • BEZPEČNÁ • UMÝVATEĽNÁ • 

RÝCHLO SCHNÚCA • TRVÁCNA

Prenikajú cez bunkovú 
membránu baktérie.

Inhibă proliferarea (mai puțin 
decât 99,9%), asigurând un 

mediu igienizat.
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San Marco
Abitare il Benessere
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ARUM
VOĽBA HYPOALERGÉNNEHO PRODUKTU

Citlivé osoby ako sú deti a zraniteľní jedinci 
si vyžadujú väčšiu pozornosť a starostlivosť.

Arum je farba na báze vody realizovaná pomocou látok 
špecificky zvolených tak, aby vyhovovali domácnostiam 
alebo verejným prostrediam navštevovaným citlivými 
osobami alebo jedincami väčšmi vystavenými znečisteniu 
interiérových priestorov.
 
Nechajte steny dýchať!Arum je priedušná farba, ktorá 
dokonale prepúšťa vodnú paru.Hypoalergénne vlastnosti 

farby Arum sú dermatologicky testované Inštitútom ISPE 
(Institute of Skin and Product Evaluation): výsledkom je 
hypoalergénny produkt (závery testu č. 272/13/00).
Nedráždi pokožku (závery testu č. 271/13/00).

Ihneď po nanesení farby je daný priestor možné obývať, 
pretože produkt je bez zápachu a obsahu prchavých 
organických zlúčenín (VOC).

0%

NULOVÝ VOC

BEZPEČNÁ • RÝCHLO SCHNÚCA • DOBRÁ 

KRYCIA SCHOPNOSŤ • PRIEDUŠNÁ

BEZ 
FORMALDEHYDU

DERMATOLOGICKY 
TESTOVANÁ

PRIEDUŠNÁ 
HYPOALERGÉNNÁ FARBA
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San Marco
Abitare il Benessere

SILDOMUS SANA
ČIST Í  A J  OD FORMALDEHYDU

Zlepšite si kvalitu vzduchu vďaka farbe s technológiou „požierača 
formaldehydu“, ktorý odstraňuje jednu z najškodlivejších VOC.

Sildomus Sana je silikátová farba, ktorá využíva 
technológiu „požierača formaldehydu“, schopnú 
zachytávať túto látku vyskytujúcu sa v prostredí a 
premieňať ju na stabilné a neškodné zlúčeniny.

Jej účinok je totálny: okrem toho, že znižuje koncentráciu 
formaldehydu vo vzduchu, odpudzuje aj prach, roztoče 
a hmyz, čím udržiava steny dlhodobo čisté a znižuje 
riziko vzniku alergií. Sildomus Sana má protiplesňový 
účinok: pomáha čistiť vzduch v interiéri, čím zmierňuje 

problémy spojené s chemickými látkami produkovanými 
tradičnými nátermi u citlivých osôb.

Udržujte si svoje priestory v suchu a zdraví: vďaka 
priedušnej farbe budú steny filtrovať vlhkosť vášho 
domova.Podstatou priedušného domova je menšie 
kolísanie teploty, čo následne zlepšuje jeho klímu.Ihneď 
po nanesení farby je daný priestor možné obývať, 
pretože produkt je bez zápachu a obsahu prchavých 
organických zlúčenín (VOC).

0%

NULOVÝ VOC

ČISTÍ VZDUCH OD FORMALDEHYDU • 

PRIEDUŠNÁ • BEZPEČNÁ • JEMNÉ A 

UPOKOJUJÚCE FARBY

NA BÁZE 
MINERÁLOV

SILIKÁTOVÁ FARBA 
ZACHYTÁVAJÚCA FORMALDEHYD

BEZ 
FORMALDEHYDU
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San Marco
Abitare il Benessere

ANTICA CALCE 
a ANTICA CALCE ELITE
A DOMOV DÝCHA

Ochráňte svoj domov a podajte pomocnú ruku životnému prostrediu: 
farby s obsahom minerálov ako je vápno sú udržateľné, pretože 
používajú obnoviteľné prírodné zdroje*

Antica Calce a Antica Calce Elite sú farby na báze 
prírodného minerálneho vápna, ktoré vytvárajú pre 
vápno typický matný efekt.

Účinok vápna je totálny: vzhľadom k vysokej priedušnosti 
sú farby vhodné pre vlhké miestnosti, ktoré chránia pred 
tvorbou plesní a machu, naopak ich antistatický účinok 
odpudzuje prach, nečistoty, roztoče a hmyz, čím znižujú 
riziko vzniku alergií. Keďže ide o produkt na prírodnej 
báze, neprodukuje znečisťujúce prchavé látky. 

Vďaka priedušnosti farby steny fungujú ako filter vonkajšej 
a vnútornej vlhkosti domova, čo znižuje kolísanie teploty 
a zlepšuje jeho klímu.

Ihneď po nanesení farby je daný priestor možné obývať 
vďaka tomu, že farby sú bez zápachu a obsahu prchavých 
organických zlúčenín (VOC). Ako pri nanášaní, tak pri 
schnutí.

0%

NULOVÝ VOC

PRÍRODNÁ • UDRŽATEĽNÁ • PRIEDUŠNÁ 

• VHODNÁ DO VLHKÝCH MIESTNOSTÍ • 

DEKORATÍVNA • PRE REŠTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY • 

ODOLNÁ VOČI TEPLOTNÝM VÝKYVOM

ZÁSADITÉ PH
PREDCHÁDZA TVORBE 

PLESNÍ

pH

NA BÁZE VÁPNA

MINERÁLNA FARBA

* vo väčšej miere vzhľadom k bežným farbám na báze syntetických spojív.
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Antica Calce a Antica Calce Elite sa dajú nanášať aj 
na vonkajšie povrchy, nové či staré omietky a obklady 
minerálnej povahy.

Vďaka antickému efektu vápna dostávajú ošetrované 
povrchy späť svoju jedinečnú estetickú hodnotu, preto sú 
tieto farby ideálne pri dekoratívnych a reštaurátorských 
zásahoch na historických budovách, prestížnych 
palácoch a vidieckych usadlostiach, kde sa vyžaduje 
uplatniť antické prvky talianskeho dekoratívneho umenia.

Vápno poskytuje fasádam dlhodobú ochranu a odoláva 
teplotným výkyvom, predchádza degradácii spojenej 
s vlhkosťou, bojuje proti tvorbe plesní, rias, machu a 
prípadnému oddeľovaniu náterovej vrstvy.

OCHRANA FASÁD A ICH 
VALORIZÁCIA PRESTÍŽNYMI 
POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI

Steny vzdorujú času: správna zrelosť vápna zabraňuje 
tvorbe pary a zrážaniu, ktoré v opačnom prípade 
podporujú vznik plesní.

Environmentálna udržateľnosť: cyklus väčšiny 
minerálnych farieb spotrebúva viac obnoviteľných 
zdrojov* než je tomu u syntetických produktoch.
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San Marco
Abitare il Benessere

Farby
Farba je nekonečný svet možností a vnemov.
Každý odtieň farby môže dať prostrediu 
rôznu interpretáciu a definovať jeho priestor 
a štýl.Možností zladenia a podôb farieb je vo 
vzorkovníku veľmi veľa a umožňujú vytvárať 
atmosféru a pocity podľa vlastných predstáv.
Každý priestor tak nadobúda špecifický ráz a 
vyjadruje rôzne emócie a predstavy.



Silver Confort

Antica Calce Elite

Antica Calce
Tlmené a jemné farby.

Až 1000 farieb aj pre exteriér.**

Čisté a moderné odtiene.
850 farieb pre interiér.*

Sildomus Sana
Teplé a stredne intenzívne odtiene.
Viac ako 400 farieb pre interiér.*

Teplé a stredne intenzívne odtiene.
Až 1000 farieb aj pre exteriér.**

Arum
Čisté a moderné odtiene.
850 farieb pre interiér.*

FARBY 
ZDRAVIA

Jasné a teplé farby produktu Antica Calce až po stredne intenzívne farby produktov 
Antica Calce Elite a Sildomus Sana, bledé pastelové farby produktu Arum až 

po intenzívne, čisté a moderné odtiene produktu Silver Confort.

*Odkazujeme na paletu „Farby interiéru“ a vzorkovník „1270 farieb interiéru“
** Odkazujeme na paletu „Minerálne farby“ a vzorkovník „336 farieb exteriéru“

INFORMÁCIE: Kde si vybrať farby
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Bližšie informácie nájdete v technických 
listoch na stránke
www.san-marco.com

Literatúra
Údaje získané z prieskumu DOXA-Leroy Merlin 
vykonanom na vzorke 1520 respondentov
Závery 117/2010 ISPRA
Inštitút pre ochranu a výskum 
životného prostredia





San Marco Group S.p.a.
Via Alta, 10, 30020 Marcon (VE) Italia
T. +39 041 4569322 - F +39 041 5950153
info@san-marco.it - export@san-marco.it - www.san-marco.com ed
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