
LEPÍCÍ A STĚRKOVÝ TMEL QUARTZ FASÁDA

SILIKONOVÁ PENETRACE POD DEKORATIVNÍ OMÍTKOVINY

S ( )ILIKONOVÁ OMÍTKOVINA ZATÍRANÁ HLAZENÁ

Je cementová suchá lepicí a stěrková směs určená pro kompletní proces zateplování fasád. Je přímo určená pro lepení tepelně izolačních

materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyren), izolační desky z minerálních vláken apod. Stejně tak je

určena pro celý proces stěrkování, to je vkládání armovací mřížky / perlinky na těchto tepelných izolačních materiálech, a vytváření tak

ideálního podkladu pro finální úpravu před aplikací dekorativní omítky.

Výhody:

� Odolný vodě a mrazu

� Do interiéru i exteriéru

Použití:

� Lepení tepelně izolačních materiálů expandovaného polystyrenu (EPS), extrudovaného polystyrenu (XPS), desek z minerálních vláken apod.

� Stěrkování (vkládání armovací mřížky/perlinky) na těchto tepelných izolačních materiálech

� V kombinaci s armovací perlinkou

ideální pro renovace starých omítek

Základní penetrační nátěr určený jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně

upravovány silikonovými omítkovinami. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu.

Dodává se v aplikační konzistenci.

Charakteristika:

� Zvyšuje hydrofobitu povrchu

� Neobsahuje těžké kovy

� Snadná aplikace

� Spotřeba 0,15 - 0,25 kg/m2

Silikonová omítkovina dekorativního typu určená pro finální úpravu omítek, betonových panelů, zateplovacích

systémů, sádrokartonových povrchů a jiných materiálů. Je vhodná pro použití do exteriérů i interiérů.

Charakteristika:

� Snadno omyvatelná, prodyšná

� Velmi hydrofobní, má samočistící efekt

� Vysoce odolná proti povětrnostním vlivům

� Dlouhodobá životnost a stálobarevnost odstínů

� Snadná aplikace a vysoká přilnavost k podkladu

, bez možnosti další slevypevná cena

145,- ,01 Kč/ks107
cena pro Česko

, bez možnosti další slevypevná cena

527,- ,45 Kč/ks387
cena pro Česko

, bez možnosti další slevypevná cena

925,- ,65 Kč/ks682
cena pro Česko

Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ FASÁDA / balení 25 kg

Silikonová penetrace pod dekorativní omítkoviny / balení 10 kg
barva bílá + 1. barevná skupina

Silikonová omítkovina zatíraná (hlazená) / balení 25 kg
barva bílá + 1. barevná skupina

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

� Velmi pružná a odolná proti mechanickému poškození

� Široká škála barevných odstínů dle vzorníku

� Spotřeba 2,2 - 2,6 kg/m (zrno 1,5 mm)2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

QUARTZ FASÁDA je součástí ETICS
Den Braven Therm STYRO a MINERAL

s evropskými technickými schváleními
(ETA), vydanými podle směrnice ETAG 004

D113Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/skNOVINKY - Materiály pro stavbu / fasádu


