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Chemia budowl ana
System dociepleń Knauf Thermo
Materiał termoizolacyjny: płyty styropianowe EPS 70-040 fasada grubości od 20 do 250 mm, samogasnące, krawędzie proste lub na pióro i wpust
Warstwa mocująca: Knauf Klej do styropianu
Warstwa szpachlowa: Knauf Klej zbrojony z włóknem
Warstwy elewacyjne (nakładane w temperaturze otoczenia od +5 do +25°C): dekoracyjne tynki strukturalne:
mineralne – Knauf Marmorit tynk mineralny SP 260 oraz Knauf Marmorit Tynk mineralny RP 240 – 275 kolorów, grubość ziaren od 1,5 do
3 mm, 2 faktury: kornik i baranek
akrylowe – Knauf addi Tynk akrylowy – 800 kolorów, grubość ziaren od 1,5 do 3 mm, 2 faktury: kornik i baranek
silikatowe – Knauf kati Tynk silikatowy – 275 kolorów, gr. ziaren od 1,5 do 3 mm, 2 faktury: kornik i baranek
silikonowe – Knauf conni Tynk silikonowy – 275 kolorów, grubość ziaren od 1,5 do 3 mm, 2 faktury: kornik i baranek
mozaikowe – Knauf Tynk mozaikowy – 84 kolory mozaiki, grubość ziaren od 0,8 do 1,6 mm
Dodatkowe elementy systemu: środki gruntujące, farby elewacyjne, siatka zbrojąca.

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
ul. Gipsowa 5
97-427 Rogowiec k. Bełchatowa
tel. 22/ 36 95 600
fax 22/ 36 95 610
www.knauf-bauprodukte.pl
bauprod@knauf.pl
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Cechy szczególne: Wszystkie dekoracyjne tynki strukturalne firmy Knauf Bauprodukte mogą być bezpośrednio malowane farbami elewacyjnymi
– Knauf Farbą silikonową z efektem samoczyszczenia się elewacji (farby zawierają dodatki przeciw algom i grzybom), dostępną we wszystkich
kolorach z palety barw Knauf (275 kolory). Wszystkie tynki akrylowe, silikatowe i silikonowe zawierają dodatki przeciw algom i grzybom.

Oddział Warszawa
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa
tel. 22/ 36 95 600
fax 22/ 36 95 610

Firma Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. powstała
w 1998 roku. W bogatej ofercie asortymentowej znajdziecie
Państwo kleje do płytek, fugi, środki pielęgnujące
i czyszczące, masy wyrównujące, silikony i materiały
izolacyjne, zaprawy i masy szpachlowe, jak również
systemy ociepleń, a w nich najwyższej jakości kleje do
styropianu i wełny mineralnej, tynki mineralne, akrylowe,
silikonowe, silikatowe dostępne w ponad 800 kolorach,
różnorodnej strukturze i uziarnieniu. Ofertę uzupełniają
tynki mozaikowe w 84 różnorodnych wzorach.

KNAUF Thermo

System dociepleń Knauf Thermo W

Nowa linia klejów do płytek Knauf Bauprodukte
Klejenie raz a dobrze
Knauf K1 Standard, Knauf K2 Half Elastic, Knauf K3 Format / Gres, Knauf K4 Flex, Knauf K5 Marble, Knauf K6 Quick
Nowe produkty Knauf Bauprodukte to linia sześciu
zapraw klejących do różnych płytek: ceramicznych,
gresowych, kamiennych. Nowe kleje zostały stworzone
w oparciu o innowacyjne receptury podwyższające
jakość i trwałość produktów.

IAinfoarchitekta.pl

Materiał termoizolacyjny: wełna mineralna lamelowa FKL lub w postaci płyt FKD, grubości
od 50 do 150 mm, niepalna, krawędzie proste
Warstwa szpachlowa: Knauf Klej zbrojony z włóknem
Warstwy elewacyjne (nakładane w temperaturze otoczenia od +5 do +25°C) dekoracyjne
tynki strukturalne: mineralne – Knauf Marmorit, tynk mineralny SP 260,
Knauf Marmorit Tynk mineralny RP 240,
275 kolorów, grubość ziaren od 1,5 do 3 mm, dwie faktury: kornik i baranek.
Dodatkowe elementy systemu: środki gruntujące, farby elewacyjne, siatka zbrojąca.
Cechy szczególne: Knauf Klej zbrojony włóknem jest uniwersalną zaprawą, dodatkowo zbrojoną
włóknem polipropylenowym rozproszonym w masie, charakteryzuje się dużą elastycznością,
jest odporny na uszkodzenia i trwały. Wszystkie dekoracyjne tynki strukturalne mogą być
bezpośrednio malowane farbami elewacyjnymi – Knauf Farbą silikonową egalizacyjną z efektem
samoczyszczenia się elewacji (farby zawierają dodatki przeciw algom i grzybom), dostępną we
wszystkich kolorach z palety barw Knauf (275 kolory).

Zalety systemów dociepleń Knauf
Trwałość elewacji
wysoka elastyczność i rozciągliwość powłoki
wytrzymałość mechaniczna i odporność na powstawanie rys
najlepsza ochrona przeciwko algom i grzybom
brak wykwitów na elewacji

