ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Z produktów elewacyjnych Farby KABE Polska
w
budownictwie
szkieletowym
najczęściej
zastosowanie znajdują złożone systemy izolacji
cieplnej /ETICS/ potocznie nazywane ociepleniami.
W swojej ofercie Farby KABE Polska posiadają dziesięć
systemów ocieplenia budynków różniących się między
sobą rodzajem materiału termoizolacyjnego, wyprawą
zewnętrznym jak i samym zastosowaniem.
KABE THERM RENO to idealne rozwiązanie, jeśli poszycie
ścian budynku stanowią płyty drewnopochodne
odporne na wilgoć np. płyta OSB. System ten przeszedł

wnikliwe badania w Instytucie Ceramiki i Materiałów
Budowlanych w Krakowie uzyskując pozytywną ocenę
właściwości użytkowych /Krajową Ocenę Techniczną
lCiMB-KOT -2018/0050/. W tym dokumencie wykonawcy,
inwestorzy znajdą wszelkie wytyczne dotyczące
specyfikacji materiałowej i wytyczne ich zastosowania.
Warstwę termoizolacyjną w systemie KABE THERM RENO
stanowi spieniony polistyren /styropian, który mimo
znacznego wzrostu cen w tym roku i tak, w dalszym
ciągu jest rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym a
dodatkowo bardzo łatwym w montażu.

Ze względu na rodzaj podłoża /płyta drewnopochodna/
odmienny, w stosunku do tradycyjnych ETICS
wykonywanych na podłożach budowlanych typu
beton, tynki cementowo wapienne, etc., jest sam
sposób mocowania płyty. Może on się odbywać jedynie
za pomocą poliuretanowego kleju KOMBI RAPID, który
dzięki bardzo szybkiej reakcji wiązania gwarantuje
wysoką przyczepność i odporność mechaniczną już
po kilku godzinach od momentu jego zastosowania.
Pozwala na przystąpienie do wykonywania warstwy
zbrojonej jeszcze tego samego dnia a co za tym idzie,
skrócenia czasu realizacji ocieplenia nawet o trzy
dni. Po wykonaniu tego etapu zostaje do położenia
cienkowarstwowa wyprawa dekoracyjno-ochronna
/tynk/ a tą w systemie KABE THERM RENO mogą
stanowić wyprawy: mineralne, akrylowe, silikatowe lub
silikonowe. W przypadku mas tynkarskich oferowanych
przez firmę Farby KABE Polska, aplikacja może być
wykonywana ręcznie lub skorzystać ze specjalnej linii
produktów AKORD, która a została przygotowane
specjalnie z myślą o mechanicznej aplikacji tynków
metodą airless. Metoda ta cieszy się coraz większym
zainteresowaniem wśród małych /kilkuosobowych/

ale również dużych firm wykonawczych. Pozwala im
bowiem na tynkowanie dużych powierzchni ścian
w krótkim czasie, optymalizując koszty wykonawcze.
Nie ma też obawy pojawienia się na elewacji
niepożądanych „złączy technologicznych”. Inwestorzy,
wykonawcy i projektanci cenią Farby KABE Polska
za, bardzo bogatą paletę barw i niepowtarzalne
efekty dekoracyjne. Wykonane pod czujnym okiem
naszych instruktorów efekty dekoracyjne, tj.: efekt
deski, cegły, betonu czy rdzy pozwalają realizować
ciekawe projekty architektoniczne od klasycznych, po
najbardziej nowatorskie rozwiązania. Zestaw wyrobów
KABE THERM RENO od wielu lat solidnie spełnia swoją
funkcję w budownictwie szkieletowym i nie tylko.
Musimy jednak zawsze pamiętać ze wszelkie prace
związane z jego zastosowaniem muszą być zgodne
z projektem technicznym, opracowanym dla
określonego obiektu. W ramach prowadzonych przez
Farby KABE szkoleń i doradztwie technicznym na
inwestycjach, każde rozwiązanie można szczegółowo
omówić i skutecznie zaprojektować najlepsze
rozwiązanie.

Systemy ociepleń KABE THERM
Farby KABE

Farby KABE Polska szwajcarski producent systemów ocieplania budynków oraz farb wewnętrznych i produktów
dekoracyjno-ochronnych od kilkudziesięciu lat dostarcza produkty do realizacji projektów domów szkieletowych.
Wewnątrz najczęściej wykorzystywane są gotowe szpachle do nakładania ręcznego i maszynowego: Profinisz
i Profinisz Akord, wypełniony podkład gruntujący: Aqualit, farby: antyrefleksyjny Aquatex lub matowa albo
półmatowa Farba Prolatex. Starannie dobrany układ produktów /system/ pod kątem dyfuzyjności pary wodnej,
odporności na szorowanie na mokro oraz bardzo niskiej zawartości lotnych związków organicznych gwarantuje
zarówno wykonawcom jak i w dalszym okresie użytkowania budynku, jego właścicielom poczucie bezpieczeństwa
inwestycyjnego oraz trwałości zastosowanych rozwiązań.

