System ocieple oparty na tynku silikonowym
nagrodzony god em Teraz Polska

Teraz Polska
presti owe wyró nienie dla BOLIX
God o Teraz Polska to przede wszystkim symbol
profesjonalizmu, jako ci oraz najlepsza wizytówka
rmy. Konkurs cieszy si wielkim zainteresowaniem
od ponad 25 lat. Zdobycie przez BOLIX tak wa nej
nagrody to zwie czenie d ugofalowego procesu
podnoszenia jako ci i udoskonalania naszych produktów.
Teraz Polska dla BOLIX pokazuje, e obrali my s uszn
drog , a nasze rozwi zania i systemy ocieple s
doceniane przez ekspertów.

God o Teraz Polska jest potwierdzeniem:
- najwy szej jako ci
- wiarygodno ci
- najlepszych standardów
- innowacyjnych rozwi za
- zaufania konsumentów
- pozycji Bolix na rynku polskim

Odporno

na glony i grzyby

Hydrofobowo
Paroprzepuszczalno
Elastyczno
Odporno

na UV

Odporno

na uszkodzenia

Tynk silikonowy BOLIX SIT
laureatem Teraz Polska

Produkty, które wchodz w sk ad systemu ocieple
opartego na tynku silikonowym
Klej BOLIX Z
- dobra przyczepno do pod o a mineralnego i styropianu
- dostosowana do wykonywania ocieple budynków pasywnych i energooszcz dnych
o grubo ci p yt EPS do 50 cm
- do p yt styropianowych EPS, w tym gra towych, oraz XPS.

Klej BOLIX U
- wysoka przyczepno do pod o a mineralnego i styropianu
- paroprzepuszczalny
- dostosowany do wykonywania ocieple budynków pasywnych i energooszcz dnych
- element systemu napraw ocieple cian zewn trznych
- do p yt styropianowych EPS, w tym gra towych, oraz XPS

Siatka BOLIX HD 158/S
- alkalioodporna
- elastyczna
- sztywny splot
- wysoka gramatura 158 g/m
- do wykonywania warstw zbrojonych w systemach ocieple
budynków w technologii ETICS

cian zewn trznych

Podk ad tynkarski BOLIX SIG KOLOR
- u atwia nak adanie tynków zawiera m czk kwarcow
- wzmacnia pod o e
- redukuje pylisto i ujednolica ch onno pod o a
- zabezpiecza zagruntowan powierzchni przed szkodliwym dzia aniem wilgoci
- zapobiega przenoszeniu zanieczyszcze z warstw podk adowych do tynku
- ogranicza efekt przebijania koloru pod o a przez struktur tynku
- stanowi element systemów ocieple BOLIX na p ytach styropianowych EPS oraz
p ytach z we ny mineralnej

Tynk silikonowy BOLIX SIT
- wysoka odporno na: oddzia ywanie czynników atmosferycznych, promieniowanie
UV, uderzenia i napr enia termiczne
- samoczyszcz cy niska zwil alno wyprawy tynkarskiej, hydrofobowy
- wysoka stabilno kolorów
- paroprzepuszczalny
- podwy szona odporno na porastanie przez glony i grzyby
- szeroka gama kolorystyczna
- element systemów ocieple BOLIX na p ytach styropianowych EPS oraz z we ny
mineralnej

* W zale no ci od pory roku oraz oczekiwanych cech systemu ocieple , mo na stosowa zamiennie pozosta e
produkty wchodz ce w sk ad nagrodzonego systemu: klej BOLIX UZ, klej BOLIX UZB, klej dyspresyjny BOLIX KD; p yty
styropianowe; siatka z w ókna szklanego: BOLIX HD 174/S, siatka pancerna BOLIX HD 335/P; Elementy uzupe niaj ce:
listwy coko owe, pro le naro nikowe, listwy kapinosowe, dylatacyjne. inne, przyokienne itp.
Wi cej informacji mo na otrzyma od naszego handlowca.
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