11/2008

SM 700 natur weiβ

Συµβουλευτείτε µας
για να βρούµε µαζί
το βέλτιστο τρόπο θερµοµόνωσης
της περιουσίας σας.
Επικοινωνήστε µαζί µας
για τεκµηριωµένη
τεχνική υποστήριξη
και σύσταση
εκπαιδευµένων συνεργείων.

addi R

Έγχρωµα οργανικά τελικά επιχρίσµατα
Τα έγχρωµα ακρυλικά (addi) και σιλικονούχα (conni) τελικά επιχρίσµατα
της Knauf Marmorit, είναι υψηλής αντοχής και αισθητικής,
καλύπτοντας κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση.
Με τις καλύτερες συνταγές παραγωγής, τις πολλές κοκκοµετρίες
και τεχνοτροπίες (τριφτό, γραφιάτο) δίνετε αξία στην κατοικία σας
µε ελκυστικές επιφάνειες και δοµές.
Έχετε τη δυνατότητα για πολλές εκλεκτές αποχρώσεις
επιτυγχάνοντας αµέτρητες δυνατότητες διαµόρφωσης.

Έδρα και Κεντρικά γραφεία:
Ευριπίδου 10, 17674 Καλλιθέα, Αθήνα
)

Τηλ.: 210 9310567,9 Fax: 210 9310568
www.knauf.gr

@ knauf@knauf.gr

Καιρός να αλλάξουµε τρόπο σκέψης και να πράξουµε
Για να εξασφαλίσουµε µελλοντικά ποιότητα ζωής,
δεν υπάρχει άλλος δρόµος από τη µείωση των εκποµπών CO2
µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας.
Οι ερωτήσεις όµως που προκύπτουν είναι πολλές.
Τι θα ήταν αποτελεσµατικό να πράξω στην κατοικία µου;
Με ποίον τρόπο θα µπορούσε να µειωθεί το κόστος
θέρµανσης και δροσισµού µόνιµα;
Πώς θα µπορούσε ταυτόχρονα να διατηρηθεί
ένα βέλτιστο κλίµα χώρου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου
µε ζεστασιά το χειµώνα και ευχάριστη δροσιά το καλοκαίρι;

• Υψηλή ανθεκτικότητα στις δυσχερείς καιρικές συνθήκες
• Υδρόφοβα µε εξαιρετική ελαστικότητα
• Ατµοδιαπερατά

Η Knauf Marmorit ως πρώτη στην παραγωγή συστηµάτων θερµοµόνωσης
έχει για κάθε ερώτηση και απαίτηση την κατάλληλη απάντηση.

• Ανθεκτικά στους µύκητες
• Έγχρωµα στη µάζα τους µε 791
• Επιλογή ανάµεσα σε διαφορετικές τεχνοτροπίες
και κοκκοµετρίες
• Δυνατότητα εµφάνισης γρανίτη

Ολοκληρωµένο Σύστηµα
Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
THERMOPROSOPSIS
Απολαύστε και τις τέσσερις εποχές.

• Ανθεκτικά στους χτύπους
εναλλακτικές επιλογές αποχρώσεων

Εξωτερική Θερµοµόνωση

addi S
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Εξοικονοµήστε ενέργεια,
προσθέτοντας αξία στην κατοικία σας.

Εξωτερική Θερµοµόνωση

Επιλογή THERMOPROSOPSIS FINE
•
•
•
•

Λεία τελική επιφάνεια
Εύκολα µερεµέτια
Βέλτιστη διαπνοή
Λευκό τελικό επίχρισµα που χρειάζεται βάψιµο

Επιλογή THERMOPROSOPSIS ORGANIC

Οι τρεις επιλογές THERMOPROSOPSIS µε µια µατιά

•
•
•
•

Ανταγωνιστικό κόστος
Έγχρωµο τελικό επίχρισµα
Ελαστικότητα
Ταχύτητα δόµησης

Επιλογή THERMOPROSOPSIS FLEX

Σοβατίζετε και θερµοµονώνετε εξωτερικά τα κτίρια
Μονωτικές
πλάκες

Υλικό
επικόλλησης
Υπόβαθρο

Βασικό
επίχρισµα

Μονωτικές πλάκες
Βύσµατα αγκύρωσης

Βύσµατα
αγκύρωσης

Κατά την εφαρµογή του συστήµατος δόµησης
Knauf THERMOPROSOPSIS
επικολλώνται θερµοµονωτικές πλάκες ειδικών προδιαγραφών,
εξωτερικά στις όψεις των κτιρίων.
Στην συνέχεια διαµορφώνονται επάνω τους
τα επιθυµητά διακοσµητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία
(σκοτίες, κορνίζες κτλ) και τέλος εφαρµόζονται
υψηλής ποιότητας επιχρίσµατα
ενισχυµένα µε κατάλληλο υαλόπλεγµα.
Τα τελικά επιχρίσµατα είναι έγχρωµα ή λευκά
και υπάρχει η δυνατότητα για επιλογή ανάµεσα
σε ιδιαίτερα ελκυστικές τεχνοτροπίες.

Πλέγµα
ενίσχυσης

Υλικό επικόλλησης

Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε κτιρίου
και τις απαιτήσεις σας, η Knauf προτείνει
τρεις εναλλακτικές επιλογές που καλύπτουν πλήρως
κάθε κατασκευαστική ανάγκη.
Τελικό
λευκό ή έγχρωµο
επίχρισµα

THERMOPROSOPSIS
FINE

THERMOPROSOPSIS
ORGANIC

THERMOPROSOPSIS
FLEX

• SM 700 natur weiβ
• THERMOPROSOPSIS multi
µε κατανάλωση 4-6kg/m2

• SM 700 natur weiβ
• THERMOPROSOPSIS multi
µε κατανάλωση 4-6kg/m2

• SM 700 natur weiβ
• THERMOPROSOPSIS multi
µε κατανάλωση 4-6kg/m2

EPS 60 THERMOPROSOPSIS

EPS 60 THERMOPROSOPSIS

EPS 60 THERMOPROSOPSIS

THERMOPROSOPSIS
µε κατανάλωση 4-6/m2

THERMOPROSOPSIS
µε κατανάλωση 4-6/m2

THERMOPROSOPSIS
µε κατανάλωση 4-6/m2
καλυµµένα µε τάπες EPS

Βασικό επίχρισµα

• SM 700 natur weiβ
• THERMOPROSOPSIS multi
µε κατανάλωση
8,5kg/m2 για πάχος 5-7mm

• SM 700 natur weiβ
• THERMOPROSOPSIS multi
µε κατανάλωση
8,5kg/m2 για πάχος 5-7mm

Οργανικό βασικό επίχρισµα
PASTOL
µε κατανάλωση
2,8Kg/m2 για πάχος 2mm

Πλέγµα ενίσχυσης

THERMOPROSOPSIS
µε κατανάλωση 1,1m2/m2

THERMOPROSOPSIS
µε κατανάλωση 1,1m2/m2

PASTOL FEIN
µε κατανάλωση 1,1m2/m2

Δεν απαιτείται

Αστάρι µε χαλαζιακή άµµο
Quarzgrund
µε κατανάλωση 0,2kg/m2

Δεν απαιτείται

SM 700 natur weiβ
µε κατανάλωση
3,5kg/m2 για πάχος 2-3mm

• addi
• conni
µε κατανάλωση 2,4kg/m2
για κοκκοµετρία 1,5mm

• addi
• conni
µε κατανάλωση 2,4kg/m2
για κοκκοµετρία 1,5mm

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Αστάρι

Τελικό επίχρισµα

Βαφή

Υδρόφοβο αστάρι βαφής
FINOL
µε κατανάλωση περίπου
0,10lt/m2
Σιλικονούχο ινοπλισµένο
χρώµα FASERFARBE
µε κατανάλωση περίπου
0,35lt/m2 για δύο χέρια

•
•
•
•

Βέλτιστη ελαστικότητα
Έγχρωµο τελικό επίχρισµα
Ταχύτητα δόµησης
Ευκολία εφαρµογής

Καλό να γνωρίζει κανείς!
Σχεδιασµός µε σωστές βάσεις.
Αρχικά θα πρέπει να γίνει ένας σωστός ισολογισµός
κατανάλωσης ενέργειας για την κατοικία (ενεργειακή ταυτότητα).
Στην ενεργειακή ταυτότητα καταγράφονται από πραγµατογνώµονες
τα αδύναµα σηµεία θερµοµόνωσης και ο υπολογισµός
κατανάλωσης της ενέργειας θέρµανσης και δροσισµού.
Ο υπολογισµός είναι σηµαντικό στοιχείο στον σχεδιασµό
και στοχεύει στην ανίχνευση της σωστής ανακαίνισης.

