Jesienne docieplanie z Dekoral Professional
Początki

jesiennej

aury

to

ostatnie

momenty

na

przeprowadzenie

robót

dociepleniowych. Niezależnie od motywów, zwiększenia komfortu domowników lub
też troski o środowisko naturalne, warto postawić na sprawdzone i profesjonalne
systemy dociepleń np. Akrys 3000 (oparte na styropianie) lub Akrys 3000 W (na bazie
wełny mineralnej), sygnowane marką Dekoral Professional.
Elewacje!
Optymalnym momentem na ocieplanie ścian jest okres kilku tygodni po ich wybudowaniu,
niestety nie zawsze istnieje taka możliwość. Zakup wymarzonej willi z rynku wtórnego, chęć
termomodernizacji starego, rodzinnego domu, a czasami po prostu zwykły brak środków
podczas procesu budowy sprawia, że z tematem docieplenia trzeba się zmierzyć osobno.
Zgodnie z dobrymi praktykami budowlanymi, pora roku oraz warunki zewnętrzne mają
krytyczne znaczenie dla trwałości docieplenia. Takie prace należy przeprowadzać w
temperaturze 5-25˚C w bezdeszczowej pogodzie, dlatego wrzesień w polskich warunkach
jest bardzo dobrym momentem na podjęcie tego typu robót budowlanych i de facto ostatnim
dzwonnikiem przed nadchodzącą zimą. Ułatwi je z pewnością szeroki wybór profesjonalnych
systemów dociepleń i wchodzących w ich skład kreatywnych komponentów, takich jak Akrys
3000 S-S Freestyle, czyli slikatowo – silikonowa kreatywna masa która pełni rolę wyprawy
tynkarskiej o gr. 0,8 mm ale również może być stosowana na wszelkiego rodzaju szablony
(np. imitacja cegły klinkierowej) lub jako tzw. tynk odciskany lub renowacyjny na „stare tynki”.
Garaż – ważny element efektywności energetycznej
Mimo że według niektórych specjalistów docieplenie garażu wpływa jedynie na komfort
użytkowania tego pomieszczenia oraz temperaturę zaparkowanego tam samochodu, warto
pamiętać również, że ma to bezpośredni wpływ na efektywność energetyczną całego domu.
Niezależnie od tego czy garaż jest wkomponowany w bryłę budynku czy też łączy się z nim
za pomocą jednej ściany. Decydując się na ocieplenie zewnętrznych ścian garażu warto
sięgnąć po profesjonalny system dociepleń Akrys 3000 SDG z wełną mineralną, oparty o
silikatowo-silikonową masę tynkarską Akrys 3000 S-S Freestyle. Jest on przeznaczony
zarówno do obiektów komercyjnych, jak i mieszkalnych i można go stosować na podłożach
wcześniej zagruntowanych preparatem Akrys 3000 P. Zabieg ten optymalizuje przyczepność
tynku do podłoża, a także zmniejsza i wyrównuje jego chłonność. Na tak przygotowanym
podłożu można zastosować system dociepleniowy Akrys 3000 SDG w połączeniu z wełną
mineralną. Tynk, ze względu na wysoką odporność na niekorzystne warunki środowiska

zewnętrznego oraz specjalną powłokę zabezpieczającą powierzchnię ściany przed
mikroorganizmami, spełnia wszystkie wymagania związane z trwałością ścian zewnętrznych.
Cieplej, zdrowiej i …oszczędniej
Eksperci budowlani estymują, że straty
cieplne

związane

z

przenikaniem

temperatury na zewnątrz budynku przez
ściany sięgają nawet 30%. Dlatego ich
termomodernizacja

wpływa

bezpośrednio na podniesienie norm
cieplnych całego domu i w efekcie
sprawi, że temperatura wewnątrz będzie
optymalna, nie tylko podczas mroźnych
zim, ale również upalnych lat. Co
ważne, odpowiednio docieplone ściany
to także oszczędności rzędu kilkuset
złotych rocznie na ogrzewaniu! Masa
tynkarska Akrys 3000 S-S Freestyle doskonale nadaje się do ręcznego wykonywania
ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w systemie ociepleń ścian
zewnętrznych Akrys 3000 ze styropianem i Akrys 3000 W z wełną mineralną. Co ważne, tynk
można z powodzeniem stosować na podłożach mineralnych takich jak beton, tynk
cementowy czy cementowo-wapienny oraz tych już pokrytych dobrze związaną powłoką
farb. Silikatowo-silikonowa masa tynkarska Akrys 3000 S-S Freestyle jest przeznaczona do
zastosowań zarówno w budynkach nowych, jak i już istniejących. Ze względu na swoje
właściwości – odporność na działanie wody i warunków atmosferycznych, przepuszczalność
pary wodnej czy ochronę przed mikroorganizmami tworzy doskonałe wsparcie przy
termomodernizacji domów mieszkalnych.

Cena
AKRYS 3000 S-S Freestyle 25 kg - 227,49 zł

Więcej informacji na:
http://www.profesjonalnefarby.pl/farby/

PPG Deco Polska Sp. z o.o. (z siedzibą we Wrocławiu) to producent wiodących na polskim rynku
farb i lakierów, w tym sztandarowej marki Dekoral. Do PPG Deco Polska należą także marki: Dekoral
Professional, Bondex, Drewnochron, Domalux, Domalux Professional, Sigma Coatings, Malfarb,
ProGold, Centra Dekoral Professional, Studia Dekoral, Akademia Techniczna.
Firma PPG Deco Polska jest częścią koncernu PPG Industries - światowego lidera na rynku farb,
lakierów przemysłowych, produktów chemicznych, wyrobów optycznych, szkła, szkła płaskiego i
innych materiałów specjalnych. Firma powstała w 1883 roku. Zaopatruje klientów z branży
przemysłowej, transportowej, budowlanej oraz klientów detalicznych. Siedziba PPG znajduje się w
Pittsburghu (USA). Firma działa w ponad 60 krajach świata i zatrudnia ok. 40 tys. pracowników.
Wartość sprzedaży w 2010 roku wyniosła 13,4 miliarda dolarów. Akcje PPG są notowane na
Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Kontakt prasowy:
W celu otrzymania dodatkowych informacji o produktach firmy Marka PPG Deco Polska Sp. z o.o.,
zdjęć aranżacyjnych i produktowych, porad ekspertów lub bezpłatnego udostępnienia produktów firmy
do konkursów redakcyjnych i sesji zdjęciowych uprzejmie prosimy o kontakt.
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