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INNOWACYJNY SYSTEM OCIEPLANIA ELEWACJI QUICK-MIX
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SKS ZAPRAWA DO KLEJENIA I SZPACHLOWANIA WEŁNY I STYROPIANU

S 102 ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA DO STYROPIANU
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zabezpieczona przed agresją mikrobiologiczną, potwierdzenie ITB
do przyklejania płyt styropianowych, płyt graﬁtowych i zatapiania siatki w systemach ociepleń
wzmocniona włóknem rozproszonym
wysoka siła klejenia, wodo i mrozoodporna
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

GTA PODKŁAD TYNKARSKI
n
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zabezpieczony przed agresją mikrobiologiczną
do wykonywania podkładów pod dekoracyjne wyprawy tynkarskie w systemach ociepleń
wzbogacony piaskiem kwarcowym, zwiększa przyczepność
wyrównuje chłonność i barwę podłoża

SHK TYNK SILIKONOWY
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zabezpieczony przed agresją mikrobiologiczną, potwierdzenie ITB
do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemach ociepleń
samoczyszczący, o niskiej nasiąkliwości, hydrofobowy z efektem perlenia
wysoka odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
elastyczny, dyfuzyjny, hydrofobowy, odporny na zabrudzenia

SXK SISI TYNK SILOKSANOWY
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Opisane mikroorganizmy pogarszają estetykę elewacji, powodu-

przepisami, wykonane z uwzględnieniem zasad sztuki budow-

jąc powstawanie trudnych do usunięcia plam. Dodatkowo wpły-

lanej, a następnie prawidłowo użytkowane powinny być zabez-

wają niekorzystnie na trwałość tynku zewnętrznego, stan tech-

pieczone przed korozją biologiczną. Praktyka budowlana bywa

niczny budynku jako całości oraz, co najważniejsze na zdrowie

jednak inna. Błędy wykonawcze powstające podczas realizacji

i dobrostan mieszkańców.

R

mienników materiałowych, prowadzenie prac w nieodpowiednich

zabezpieczony przed agresją mikrobiologiczną, potwierdzenie ITB
tynk hybrydowy, podwyższone pH
do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemach ociepleń
samoczyszczący, o niskiej nasiąkliwości, hydrofobowy
wysoka odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV

Q 360 ELEWACYJNA FARBA SILIKONOWA

Elewacje budynków zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi

nawet najlepszych projektów, stosowanie niesystemowych za-
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zabezpieczona przed agresją mikrobiologiczną, potwierdzenie ITB
hydrofobowa, modyﬁkowana polimerami, wzmocniona włóknem rozproszonym
do przyklejania płyt ze styropianu, wełny mineralnej, wełny drzewnej, płyt PUR
do zatapiania siatki z włókna szklanego na systemach ociepleń, tworzy wzmocnioną warstwę szpachlową
nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku strukturalnego
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zabezpieczona przed agresją mikrobiologiczną, potwierdzenie ITB
do malowania tynków strukturalnych w systemach ociepleń
do malowania elewacji nowych budynków oraz budynków remontowanych
bardzo wysoka siła krycia, niska zawartość LZO
odporna na zabrudzenia, czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2
biała lub barwiona w systemie ColorSelect

Dostrzegając opisane powyżej problemy ﬁrma Sievert Polska oferuje innowacyjny, zabezpieczony przed agresją biologiczną zestaw

Ocieplenie elewacji materiałami marki quick-mix pozwala na

Ocieplenie elewacji to poważna inwestycja. Podczas prowadze-

materiałów marki quick-mix do wykonywania ociepleń elewacji.

uzyskanie wymiernych oszczędności związanych z obniżeniem

nia prac termomodernizacyjnych warto rozważyć zastosowanie

Wszystkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleń cechuje

kosztów eksploatacji budynku. Zwiększa komfort termiczny oraz

zestawu innowacyjnych materiałów marki quick-mix. Produktów,

biologicznych na powierzchni ocieplonej elewacji. Dotyczy to za-

łatwość i szybkość aplikacji. Dodatkowo materiały te zostały prze-

zabezpiecza przed kondensacją wilgoci wewnątrz pomieszczeń.

które nie tylko zwiększają izolacyjność termiczną, ale również

równo budynków starszych poddawanych termomodernizacji,

badane w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych ITB w War-

Systemy ociepleń znajdujące się w naszej ofercie ułatwiają usu-

eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia porażeń biologicz-

jak również budynków nowo wznoszonych. W efekcie końcowym

szawie pod kątem podatności na wzrost glonów. W wyniku prze-

wanie zanieczyszczeń, są odporne na zabrudzenia oraz działanie

nych, zapewniając tym samym estetyczny wygląd elewacji na

na powierzchni elewacji tworzą się warunki sprzyjające rozwojowi

prowadzonych badań poszczególne składniki sytemu otrzymały

promieniowania UV, umożliwiają ponadto stosowanie modnych

długie lata.

potwierdzenia dotyczące niepodatności na wzrost glonów.

ciemnych kolorów.

warunkach atmosferycznych, zanieczyszczenie powietrza pyłami
przemysłowymi oraz pyłkami roślin, jak również wpływ zmienne-

glonów oraz grzybów-pleśni.
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go klimatu stwarzają niebezpieczeństwo pojawienia się porażeń
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zakłady produkcyjne

Region zachodni

Region północny

Region centralny

doradcy techniczno-handlowi:

doradcy techniczno-handlowi:

doradcy techniczno-handlowi:

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 693 315 262

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 601 864 636

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 609 757 626

Sievert Polska Spółka z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71 392 72 20
fax 71 392 72 23
e-mail: info@sievert.pl

sievert.pl

dział obsługi klienta:
tel. 71 392 72 11
71 392 72 15
71 392 78 50
e-mail: sprzedaz@sievert.pl

zaawansowane doradztwo techniczne:
tel. kom. 695 251 043 (Systemy ociepleń i zaprawy murarskie)
tel. kom. 695 250 396 (Farby i kleje do płytek)
tel. kom. 691 196 570 (Renowacje, hydroizolacje i tynki maszynowe)
tel. kom. 601 997 187 (Kierownik Działu Technicznego)
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