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Permagard je přesvědčivý svoji kvalitou, funkcí, snadnou aplikovatelností a trvanlivostí. 
 

Permagard je výrobek zcela průhledný, který nijak nemění vzhled povrchu. Po uschnutí je 
nelepivý, umožňuje vzdušnou prodyšnost podkladu a zároveň se zlepšuje jeho tepelná 
ochrana. Působí tak ochranně proti vodě a zároveň zvyšuje čistotu podkladu s velmi 
dlouhodobými účinky. Ochrana před dešťovou vodou (nepromokavost), zabránění vzniku 
výkvětů, zabránění vzniku mikrotrhlin, nelepivost , to vše s dlouhodobými účinky. Je zajištěna 
ochrana ošetřeného povrchu před znečištěním těžko odstranitelnou špínou – nečistotami  od 
projíždějících automobilů, sazemi, oleji, malými částicemi nanesenými deštěm, a to vše i u 
porézních povrchů. Na nanesené vrstvě zabraňuje růstu mechů a řas. Podstatně se usnadní 
odstranění znečistěného povrchu od žvýkaček, olejových produktů, moči. Nanohydrofobní   
prostředek má dlouhodobě trvající účinky, zpevňuje podklad proti odrolu vlivem UV – záření 
a rychlých změn venkovních teplot. K čištění nejsou  zapotřebí čistící prostředky ani tlaková 
voda.  Nedochází k zažloutnutí povrchu vlivem povětrnostních vlivů .   
 

       

 

Permagard - jako marketingová výhoda  
Betonové výrobky nebo přírodní kámen je možné ošetřit. Nastává tak kvalitativní zlepšení 
k velké spokojenosti zákazníků. Zvýšením užitných vlastností se dosahuje marketingových 
výhod, kterou lze  získat nové pozice na trhu  
Hotové stavební díly nebo rozestavěné stavby mohou zůstat nezakryté bez nebezpečí, že se 
zašpiní nebo nastane výkvět během dešťů. Při vyspárování se zbytky spárovací hmoty 
snadněji odstraní a rovněž se zabrání zabarvení podkladu spárovací hmotou. 
 

Permagard - oblast použití 
pro materiály z betonu jako jsou kostky, desky, panely, betonové dílce, umělé kameny, 
betonové zdi, betonové garáže, základy,  sloupy, obrubníky, roury, mosty a  mostní díly, 
plochy pokryté betonovou vrstvou, pórobeton a všechny ostatní výrobky z betonu.    
Dále je použitelný pro všechny varianty ze savých přírodních kamenů jako jsou břidlice, 
pískovec, sádrovec, žula, rula, všechny modifikace mramoru, terasové podlahy atd.                
a minerální fasády v interiéru i při venkovním použití.  
Není vhodný pro lesklé politury, lakované povrchy a materiály zcela nenasákavé. 
 

Permagard - jako ochrana proti znečištění a povětrnostním vlivům. 
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