HŐSZIGETELÉS,
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS,
PENÉSZMENTESÍTÉS
a Protektor hőszigetelő
festékrendszerrel

Made in Germany

Csökkentse fűtési költségeit
egyszerűen, átfestéssel!
Optimalizálja falai védő
és hőszigetelő képességét

Tető bevonat
· Védje tetejét
az időjárási
hatások ellen
· Hővisszaverés
az átforrósodás
csökkentésére

Beltéri bevonat
· Fűtsön kevesebbet
télen
· Kipróbált
penészmentesítő
megoldás

Kültéri bevonat

· Költsön
kevesebbet
klímára
· Védje falait
időjárási
hatások ellen
· Homlokzata
újszerűen fog
évekig kinézni

Fa bevonat
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· Időtálló
favédelem
· Aktív bőrszerű
bevonat

Energiamegtakarítás,
tartós hővédelem,
penészmentesítés
„egyetlen” kézmozdulattal?

Igen, fedezze fel!

A Protektor hőszigetelő* kerámiabevonat
hatásösszetevőinek köszönhetően biztosítja,
hogy kevesebbet keljen fűtenie télen, nyáron
pedig kellemesen hűs legyen lakásában,
tetőterében.
Védelmet nyújt a jégeső, szél és hó ellen.
A nap káros sugarai nem tudnak kárt tenni
házának homlokzatában és tetőborításában.
Lecsökkenti jelentősen a penészképződés
kockázatát.

Miből van a Protektor
hőszigetelő bevonat,
minek köszönheti ezeket
a tulajdonságokat?

A másik fontos alapanyag a rendkívül erős
tapadóképességgel rendelkező, ellenálló
ugyanakkor rugalmas, színezhető akril
kötőanyag.

Belül üreges kerámiagömbök ezerszeres nagyításban.
Golyók mérete: 20-120 µm

A Protektor hőszigetelő bevonat speciális alapanyag összetételének köszönheti
egyedülálló, előnyös tulajdonságait.

Ez a különleges anyag kombináció eddig
ismeretlen hőtechnikai és épületﬁzikai eredményeket céloz meg.

Az egyik alapanyag a szinte egyedülálló
ellenálló képességgel rendelkező belül
üreges, milliméter törtrészének megfelelő
nagyságú, belül üreges kerámia gömböcskék, melyek a megszáradt bevonatrétegneknagyjából 50%-át teszik ki.

A kerámiagömbök egy stabil hő és páraszabályozó mikrostruktúrát képeznek a
falfelületeken. Különleges hatásmechanizmusán keresztül egyszerre optimalizálja a
homlokzat védő és hőszigetelő funkcióját,
szinte az összes épületen.

Energiamegtakarítás, kellemes lakóklíma a Protektor klímafestékkel

*Hőszigetelő képességgel rendelkezik, habár nem hagyományos értelemben vett hőszigetelő anyag, viszont hatásmechanizmusán keresztül mint a hagyományos hőszigetelő anyag energiamegtakarítást tud eredményezni. Pontosabban energiamegtartó bevonatnak is nevezhetjük.
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Energiamegtakarítás,
hőszigetelés egy
festékréteg által?
Fedezze fel
hogyan!

2.

1.

1.

Energiamegtakarítás,
hőszigetelés „légző képesség”
és vízhatlanság által.

A homlokzaton a kültéri kerámiatartalmú hőszigetelő
bevonat „légző képessége” által aktívan hozzájárulhat,
hogy a falak nyáronkiszáradjanak, és vízhatlansága által
megakadályozza hogy a külső csapadék által átnedvesedjen.
Az 1% alacsonyabb falnedvesség 10%-kal javíthatja
a fal hőszigetelő képességét. Azaz a hőveszteség
csökken, mivel a szárazabb falak kevesebb hőt
vezethetnek el, azaz jobban szigetelhetnek. Az 1%
alacsonyabb falnedvesség 10%-kal javíthatja a fal
hőszigetelő képességét. Azaz a hőveszteség csökken,
mivel a szárazabb falak kevesebb hőt vezethetnek el,
azaz jobban szigetelhetnek. Lásd diagram alul balra.
A kerámiatartalmú bevonat akár megőrizheti, helyrehozhatja és feljavíthatja a falak hőszigetelő képességét
azáltal, hogy bizonyos mértékig hozzájárul a falak
kiszáradásához.

2.

3.

Energiamegtakarítás, hőszigetelés
hővisszaverés által

Homlokzaton, nyáron a kültéri kerámiabevonat a
hőhullámok nagy részét visszaveri.Akár fele annyi hőt
nyelhet el, mint a normál fehér festék. Így a kerámiatartalmú bevonat, lényegesen csökkenti a felület felmelegedésének folyamatát.
Gyakorlati tapasztalatok és vevői visszajelzések alapján
akár maximum 4-5 °C fokkal is alacsonyabb lehet a bevonat alkalmazása után nyáron a beltérben a hőmérséklet.
Akik a kerámia bevonatot alkalmazták tapasztalták, hogy
hűvösebb volt otthonukban, voltak olyanok, akik be se
kapcsolták a légkondicionáló készülékét egész nyáron.

3.
Protektor hőszigetelő membrán komplex
hatásmechanizmusa

Energiamegtakarítás hőszigetelés
a falak hőtároló képességének
bizonyos méretű megnövelése által

Gyakorlati tapasztalatok és felhasználói visszajelzések
szerint a kültéri kerámiafestékkel ellátott falak lassabban hűlnek le télen, mint a hagyományos festékkel bevont
falak. Azaz a falak hőtároló képessége megnőhet, lassabban hűlnek ki, így a lakást akár hosszabb ideig is melegen
tarthatják.

4.

Energiamegtakarítás, hőszigetelés
páraszabályozás által

Beltérben a beltéri bevonat a nyáron a felesleges párát
bizonyos mértékig megköti, majd amikor melegszik az idő
elpárologtatja. A párolgás hőelvonással jár, így bizonyos
mértékig hűti a felületet. A páratartalom szabályozásával
hozzájárulhat a hőérzet és lakóklíma javításához.

Az 1% alacsonyabb falnedvesség 10%-kal javíthatja a fal
hőszigetelő képességét.

5.

Energiamegtakarítás,
hőszigetelés
hővisszaverés által

Levegő cirkulál, pontszerű fűtés,
felül meleg, alul hideg

6.

30˚C

Energiamegtakarítás,
hőszigetelés egyenletes hő elosztás által

A Protektor beltéri kerámia bevonatban
található kerámiagömbök gondoskodnak a
meleg egyenletes eloszlatásáról.

25˚C

Protektor festék nélkül

20˚C

Beltérben, télen a hőszigetelő kerámiatartamú beltéri bevonat a hővisszaverő tulajdonsága által visszaveri a hőhullámokat,
bent tartja a meleget, és egyenletesen eloszlatja.A pontszerű fűtéssel szemben az egész
falfelületen sugározza a kellemes meleget.
A Protektor beltéri falfesték használatával
elkerülhetjük a pontszerű fűtés hátrányait,
a festék az egész szobában egyenletesen
szórja szét a meleget.
„Kályha effektus”: falak sugározzák
a meleget

Protektor festék nélkül

22˚C

Protektorral
21,5˚C

Ptrotektor kerámiafestékkel

20˚C

Független orvosi szakvélemények szerint a
sugárzó hő jóval egészségesebb is. Az emberi szervezet normális működéséhez fontos,
hogy a hőmérsékletkülönbség a fal és a levegő
között ne legyen nagyobb, mint 3 °C fok.

A Protektor beltéri falfesték hatásmechanizmusának következtében a hőmérséklet
különbség a padló és a plafon között egykét fok. Nem alakul ki a levegő hőmérséklet
szerinti rétegződése. Nem kell a plafon magasságában a levegőt 30°C fokra felfűteni,
ha lábmagasságban 20°C fokot szeretnénk
elérni. Egy °Cfokkal magasabb hőmérséklet
átlagosan eléréséhez 7% energia kell.
Ha 4 °C fokkal alacsonyabbra kell a helyiséget felfűteni, az akár 28% megtakarítást
is jelenthet. Eredmény: egyenletes, kellemes
meleg alacsonyabb fűtési költségek mellett.
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Tartós védelem
a homlokzatnak
hóval, esővel,
sóval, savakkal
szemben

Alkalmazási területek:

Kültér

Beltér

A kültéri falfestékkel festett homlokzat ellenáll a káros
környezeti és időjárási hatásoknak.
Falai évek múltán is frissen festettnek néznek ki.
A Protektor hőszigetelő festék rugalmasan átfedi repedéseket,
víz csapadék, így az nem tud behatolni. A kerámia gömböcskék
ellenállnak a sónak, esőnek, savaknak. Ezáltal megvédi a falat a
lepusztulástól, megőrzi a fal hőszigetelő képességét.
Falak és homlokzatok újszerűek maradnak még évek múltán is
Falai hosszú évekig tiszták maradnak, ha mégis lerakódik egy
kis kosz, azt vízzel könnyen lemoshatja.
A Protektor kültéri falfesték nem létesít vegyi kapcsolat a
levegőben lévő porral és egyéb apró koszrészecskékkel. A Protektor homlokzati kerámia bevonattöbb éves színtartósságot is
biztosíthat.

Hova lehet kivételes módon felhasználni:

Műemlék jellegű épületek
hővédelme

Belső hőszigetelés,
hatékony
penészmentesítés

Hagyományos
hőszigeteléssel együtt

Fára

Tetőre

Fémre
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Faépületek praktikus
hővédelmére

Ezen kívül
tökéletesen lehet a
hagyományos épületekre
is felhasználni

Penészmentesítés
különösen hatékony
eljárással
A dohos, penészes
falakat akár
el is felejthetjük!
A kerámia festékkel festett falfelületek egyenletesen
melegek lesznek. A hőhidak kialakulása lényegesen
csökken. A páralecsapódás valószínűsége jelentősen
csökken. Mivel a penészképződés egyik táptalaja a
nedvesség, így az ok megszüntetésével a penészképződés kockázatát is jelentősen lecsökkentettük.
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Festék vagy
hőszigetelő
bevonat?
Előnyös tulajdonságai által lényegesen többet tud, mint egy hagyományos festék, ezért
nem is nagyon lehet vele összehasonlítani.
Amiben hasonló lehet: ugyanolyan könnyen
felvihető és színezhető, mint a hagyományos
festékek. A komplex összehasonlítás miatt
ismerjük meg a Protektor kerámiatartalmú
festék előnyös tulajdonságait.

Beltéri energiamegtakarító bevonat és beltéri festék
MEGTAKARÍTÁS SZÁMOKBAN.
A Protektor hőszigetelő festékrendszer és a hagyományos festékkel történő kifestés költségeinek
becslése beltérben (50 m²-es lakás esetén, 10 éves időtávra):

Munkadíj és anyagdíj becslés beltéri festékre és kerámiatartalmú bevonatra
Megnevezés

Akrilfalfesték*

Protektor

Anyagár

320Ft/m²

1100 Ft/m²

Különbség

Munkadíj

800 Ft/m²

800 Ft/m²

Összesen

1120 Ft/m²

1900 Ft/m²

-780 Ft

150 m²-re

168 000 Ft

285 000 Ft

-117 000 Ft

10 éven belül újrafestés költségével (Ft)

336 000Ft

285 000 Ft

168 000 Ft

Egy évre vonatkozó festési költség

33 600 Ft

28 500 Ft

5 100 Ft

Energetikai mérés a német forgalmazó által elvégzett dokumentált mérés alapján **
Megnevezés

Akrilfalfesték

Protektor

Fűtésiteljesítményfelhasználás (év)

13362,36 kW

8150,32 kW

Megtakarítás
5212,36 kW

Legalacsonyabbdíjjalszámolva (év)

400.826 Ft

244.500 Ft

156.360 Ft

Megtakarítás: tehát megállapítható, hogy az meghosszabbodott felújítási ciklusok miatt már az esetleges energiafelhasználás csökkenés nélkül is költséghatékonyabb lehet a kerámiatartalmú bevonat
Amennyiben a német forgalmazó mérését vesszük alapul ott 39% energiafelhasználás csökkenést mértek.
*
2011-es adatok alapján kereskedelmi forgalomban kapható jó minőségű vízhígítású matt akril diszperziós beltéri falfesték átlag árával két rétegben számolva. Árak változhatnak, tájékoztató jellegűek.
**
Természetesen e helyen hangsúlyozni kell azt, hogy a fent vázolt példát nem lehet és nem szabad általános érvényűként minden épületre és
szituációra átvetíteni. Így az energetikai nyereségek a jól hőszigetelt épületeknél csekélyebb mértékben esnek ki, mint az átlagos vagy netán
nem kielégítő szigetelésű épületeknél. Elméletileg mégis elképzelhető, hogy az energia megtakarítás kedvezőtlenebb körülmények között teljesen
elmarad. Ettől függetlenül megállapítható, hogy a kerámiafesték történő alkalmazásával az energiaköltségek mérsékelhetők.
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Kültéri energiamegtakarító bevonat vagy homlokzati festék?
MEGTAKARÍTÁS SZÁMOKBAN.

Munkadíj és anyagdíj becslés homlokzati festékre és kerámiatartalmú bevonatra*
Megnevezés

Protektor hőszigetelő bevonat

Becsült átlagos energetikai képesség

15%-18%

homlokzati festék

Anyagár

1400 Ft/m²

500 Ft/m²

Munkadíj

1000 Ft/m²

1000 Ft/m²

Kivitelezési díj

2400 Ft/m²

1500 Ft/m²

Kivitelezési díj (100 m²-re)

240 000 Ft

150 000 Ft

Vizsgált épület energiafelhasználás
csökkenésének becslése**

53 200 Ft/év

Megtakarítás: Jelen példaadatokkal számolva 7-8 év körül térül meg a beruházás a ritkábban szükséges
felújítással nem is számolva. A nyári hónapokban jelentős energiafelhasználás*** csökkenést mértek,
a téli hónapokban is alacsonyabb volt a fűtésszámla.

Még miért válassza
a Protektor kültéri
hőszigetelő bevonatot:
Páraáteresztés
Műemlék jellegűre
Környezetbarát megoldás
UV védelem
Nyári átforrósodás ellen védett
Javíthatóság egyszerűsége
Repedezés gátlás

Ha már rendelkezik
hagyományos hőszigetelő
rendszerrel
A Protektor hőszigetelő bevonat kiegészítheti azt,
mert a rugalmas, hővisszaverő, vízhatlan bevonatot
képezve hozzájárul ahhoz, hogy hőszigetelő rendszere az illesztéseknél ne repedezzen be, ne
nedvesedjen át, időjárás ne tegyen benne kárt,
ezáltal eredeti védelmi funkcióját hosszú évekig
megőrizze. Akár színezés helyett is tökéletesen
használható, felerősítve a hagyományos – habosított – hőszigetelő rendszer előnyös tulajdonságait.
*Jobb minőségű homlokzatfesték 2011-es áron számolva.
**Amennyiben a németországi Cs&F&F GbR Münchenben végrehajtott mérését vesszük alapul, az energiafelhasználás csökkenés a nyári
időszakban – 3 db. 3,5 KW split klímával – 198 kW volt alacsonyabb átlagosan egy hónapban. 30 Ft/kW árral számolva 5 940 Ft/hónap. 5 hónapra
vetítve: 29 700 Ft. A téli energiafelhasználás változás az átlagos havi 24 500 Ft-ról az átlagos havi 19 800 Ft–ra változott. Azaz 5 hónapra vetítve:
23 500 Ft. Éves szinten becslés: 53 200 Ft.
***Természetesen e helyen hangsúlyozni kell azt, hogy a fent vázolt példát nem lehet és nem szabad általános érvényűként minden épületre és
szituációra átvetíteni. Így az energetikai nyereségek a jól hőszigetelt épületeknél csekélyebb mértékben esnek ki, mint az átlagos vagy netán nem
kielégítő szigetelésű épületeknél. Elméletileg mégis elképzelhető, hogy az energia megtakarítás kedvezőtlenebb körülmények között teljesen elmarad.
Ettől függetlenül megállapítható, hogy a kerámiafesték történő alkalmazásával az energiaköltségek mérsékelhetők
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Termékek

Protektor beltéri hőszigetelő bevonat
Előnyös tulajdonságok:

Kiszerelés:
Kiadósság (12,5L):

Alapszín:

12,5 L
maximum 38 m² sima,
nem nedvszívó felület
esetén – két rétegben
értendő
fehér

• Hőszabályozó képesség
• Kellemesebb lakóklímát
• Csökkenti a penészképződés kockázatát
• Segít a fűtési költségek csökkentésében
• Oldószermentes, környezetbarát
• Penészesedés kialakulásának
jelentős csökkentése
• Egy helyiségen belül a teljes festhető felületet
ki kell festeni
• A2-es tűzvédelmi besorolás
• Kiváló fedőképesség

Protektor kültéri hőszigetelő bevonat
Előnyös tulajdonságok:

Kiszerelés:
Kiadósság (12,5L):

Alapszín:
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12,5 L
35-38 m² sima, nem
nedvszívó felület
esetén, kőpor: 26-30 m²,
beton: 25-28 m²,:
palatető 24-27 m²,
betoncserép: 22-24 m²,
agyagcserép: 24-26 m²,
sima fafelület: 30-35 m²
- két rétegben értendő,
maximum értékek
fehér

• Homlokzatok hosszantartó védelme
káros környezeti hatásokkal szemben, úgymint:
• UV-sugárzás • szmog • koszolódás
• savak • só • időjárási hatások: eső, hó, jégeső
• Algák, gombák, mohák, hibák keletkezését
lecsökkenti
• Kedvező energetikai tulajdonságok
• Repedéscsökkentés és hosszú színtartósság
• Hőszigetelő képesség a festék hővédelmi
képessége által
• Gondozásmentes és dekoratív, hosszú ideig frissen
festett hatást ad
• Ingyenes „klímaberendezés“ a forró hónapokban

Fabevonatként
• Aktív időtálló „bőrszerű” védőbevonat
• Hővisszaverés által hőszigetelési tulajdonság
• Felület előkészítésnél fontos: nyersfáig lecsiszolni.
• Alapszín: fehér. Nem átlátszó, fa erezetét elfedi.

Fémbevonatként
• Kedvező energetikai tulajdonságok nyáron
• Védelem a nyári átforrósodás csökkentésére
• Felület előkészítésnél fontos: rozsdátlanítani,
korrózióvédelemmel ellátni.

Tetőbevonatként
• Kedvező energetikai tulajdonságok nyáron
• Rugalmas, a különböző tetőrészek hő tágulását
követi, nem reped
• Hőszigetelés a festék hővisszaverő képessége által
• Hosszantartó védelem az Ön háztetőjén

Protektor mélyalapozó
Kiszerelés:
5L, hígítható 1:4 arányban
Kiadósság (5L),
alapozóként:
30 m²,
mélyalapozóként: 80-100 m²
Alapozóként használható beton, tetőcserép,
tetőpala és fém felületekre.
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Alkalmazástechnikai segédlet
A felületet gondosan tisztítsuk meg, szükség esetén ﬂuátozás. Olajos, kátrányos, bitumenes, olajszármazékokat tartalmazó és
zsíros felületre felvinni tilos. Szükség esetén
felületet típusával azonos anyaggal javítani,
lecsiszolni. Hordozóképes, száraz, tiszta, zsírmentes felületet kell képezni. Protektor Mélyalapozóval mélyalapozni és alapozni. Fafelületet nyersfáig lecsiszolni, alapozni szükség
esetén páraáteresztő gomba és rovarölővel
kezelni, fémfelületet szakszerűen lecsiszolni,
100%-os korrózióvédelemmel ellátni, alapozni.
Tetőfestésnél
gőzborotvával
letisztítani.
Penészmentes felületet kell kialakítani, 100%ban penészmentesíteni, több napig, hogy a
falban lévő penészgomba spórák is elpusztuljanak. Beltérben egy helyiségen belül a teljes
festhető felületet ki kell festeni. Alapozni, két
rétegben, ecsettel, hengerrel, jobb minőségű
szórógéppel fehordani felhordani. Szükség
esetén desztillált vízzel maximum 3%-ban
hígítható. Felhordási hőmérséklet: +5 °C és
+30 °C között. Tájékoztató nem teljeskörű,
kérje szakember véleményét.

Színezés
Saját színező rendszerrel ajánlott a színezés.
Vásárló döntése alapján egyéb jó minőségű színező
pasztával is színezhető. Szinező pasztának vízbázisúnak kell lennie, nem tartalmazhat szerves
anyagot, UV ellenállónak kell lennie. Energetikai
tulajdonságok világos színek esetén jobbak, azokat
ajánljuk. Sötétebb színek jlentősen megnövelhetik
a színezés költségét.

Mitől függ a kerámia bevonat hatékonysága?
A Protektor kerámia tartalmú bevonat nem csodaszer. A Protektor festékrendszer nem minden esetben
váltja ki teljesen a hőszigetelést, habár hőszigetelő,
energiamegtartó képességét gyakorlati tapasztalatok
és vevői vélemények igazolják. A Protektor kerámia
tartalmú bevonatokkal növelheti az épületek értékét,
de helyrehozni vele nem lehet. A Protektor bevonat
előnyös tulajdonságai csak a felülettel és a környezettel összhangban hatnak. A hatásösszetevőket komplex módon kell megvizsgálni a releváns eredmények
elérése végett. Szerkezeti és kivitelezési hiányosságok
jelentősen ronthatják a termék előnyös tulajdonságait,
akár teljesen ki is olthatják azokat. Ennek elkerülése
végett kérje szakember segítségét.
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Legnevesebb német kutató és minősítő intézetek
által bevizsgálva. Eredmény: kitűnő.
Protektor hőszigetelő festékrendszer tulajdonságok összefoglaló
Általános tulajdonságok
Vizsgálat tárgya
Rétegvastagság

Vizsgálati eredmény
200 µm

Fényesség

89,6 Y
(100Y=ideális fehér)
0

Krétásodás
PH-Érték
Páralecsapódás
Vízfelvétel

DIN
Mikrométer
EN ISO 2808
DIN 53778-3

Értékelés
Közép vastag réteg

magas fényvisszaverő
képesség
DIN EN ISO 4628-6 nincs krétásodás az
akril kötőanyag miatt
10,8
ISO 976
alkáli
Diffúzióképesség
A membrán páralecsapódás
igazolva
ellen beállítva
3,1% Protektor + Tégla
Hagyományos homlokzati
2,3% Prt. + Gipszkarton
festékek: 47,2% illetve 23,3%

Tartósság
Vizsgálat tárgya
Időjárási hatással szembeni
ellenálló képesség

Vizsgálati eredmény
5000 óra UV-fénysemmilyen változás

DIN
ISO 4628 UV-fény
6174

Értékelés
UV fénynek különösen jól
ellenáll

Szakítószilárdság

Szakítószilárdság
0,7 ± 0,0 (MPa)
Szakadási nyúlás
147,6 ± 9,7 (%)
200 µm - nél

DIN 53504

147 % nyúlás; amivel
erőteljesen képes a
repedéseket áthidalni;
felületi feszültséget
kiegyenlíteni

Hőmérsékleti
ellenállási teszt

6 óra -15 °C-on
2 óra + 23 °C-on
16 óra + 60 °C-on

EN ISO 4628

Jól ellenáll az hirtelen
hőmérsékleti változásoknak

Gőzborotvateszt

nincs változás

90 bar; 20 mp. 60 °C

Kifejezetten erősen ellenáll
a külső hatásoknak

Homokfúvásteszt

nincs változás

ASTM D 968

Extrém módon ellenáll
az eróziónak

Rendkívül eredményesen tud ellenállni a kültéri nedvesedésnek, ugyanakkor a membránhatás sikeresen hozzájárul a fal száradásához.

MINŐSÍTÉSEK ÉS BEVIZSGÁLÁSOK

Made in Germany
A megjelenített védjegyek a jogos képviselőhöz tartoznak.
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Mit mondanak
a vevők?

Referencia vélemények
Lakásom egyik szobáját a Protektor
1.
hőszigetelő beltéri festékkel festettem ki. Az első tél során érezhető volt, hogy
a levegő hőmérséklete 3-4 °C fokkal volt
melegebb, mint a többi szobában. Kisﬁamnak ez volt az első tele, hogy nem fázott fel a
lábán keresztül.
Győri János, Esztergom
A Protektor hőszigetelő kültéri fes2.
tékrendszer vízhatlanságát teszteltem le olyan módon, hogy a házamnak azt
a falát festettem be, amelyiket legjobban
verte az eső. Több hónap után kis helyen
megbontottam a festéket és a vakolat tökéletesen száraz volt alatta.
Takács Imre – Mezőberény – Festő mester
Házunkat kívülről a Protektor
3.
hőszigetelő festékrendszerrel festettük le kívülről. Rendkívül tetszetős, nagyon
szép lett. Mértük a ház energiafelhasználás
változását és hozzávetőlegesen 18-22%
energia megtakarítást tapasztaltunk, az
energiaárakat és környezeti változásokat is
megpróbálva ﬁgyelembe venni.
Barlai Lajos – Kaposvár – Építészmérnök és
kivitelező

Referencia fotók
További vásárlói vélemények a weblapokon:
www.festek-hoszigeteles.hu,
www.protektorfestek.hu
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Energiamegtakarítás
egyszerűen!
Különleges kerámiatartalmú
hővisszaverő bevonattal!

Érvek a hőszigetelő bevonat mellett:

HÉT TÉNY, AMELY A HŐVISSZAVERŐ
HŐSZIGETELÉS MELLETT SZÓL:
1. Akár 39%* energiamegtakarítás is lehet
2. Meglévő penészesedési problémák
hatékony megoldása
3. Hajszálrepedések elfedése
4. Kivételes hővisszaverő hőszigetelés
5. Páraáteresztő hőszigetelési megoldás
6. Anyagár: 1200 Ft/m2 –től
7. Tisztítható,
vízhatlan
Helyek, ahova
kiváltképp ajánljuk:

• Javítja otthona energetikai tulajdonságait
• Optimalizálja falai szigetelő képességét
• Hűvösebb lakás nyáron
• Melegebb otthon télen
• Kellemesebb lakóklíma
• Penészképződés kockázata lecsökkentve
• Páraáteresztő, nem zárja le falait
• Időtálló védelem az időjárási
hatásokkal szemben
• Repedéseket a falon akár el is felejtheti
• Egyszerűen, költséghatékonyan felvihető

• Hagyományos felületek
hő és időjárás elleni védelmére

• Belső hőszigetelés
és penészképződés
egyidejű hatékony kezelésére

• Hagyományos hőszigetelésre,
színezés helyett, annak a hatásfokának
jelentős nővelésére

• Műemlék jellegű épületekre
energetikai tulajdonságainak javítására,
ahol a hagyományos hőszigetelést
nem lehet alkalmazni

• Faépületek időtálló hő és felületvédelmére
• Tetőterek hővédelme
• Fémfelületek hatékony hővédelme,
hogy nyáron ne forrósodjon át annyira
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Jelen ismertető anyagban közölt adatok - legjobb tudásunk szerint - megfelelnek
a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állónak. Az anyagok folyamatos fejlesztése miatt a változás jogát a forgalmazó. fenntartja. Az ismertető anyagát szakembereink nagy gondossággal állították össze, az előforduló sajtóhibákért felelősséget
nem vállalunk. A kiadványban szereplő adatok, információk alapján semmilyen jogi
kötelezettség nem terheli cégünket. Jelen ismertető az újabb kiadás megjelenésével
érvényét veszti. Hibalehetőségek kockázatának csökkentése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak ﬁgyelmét az alkalmazási útmutatókban leírtakra. Környezeti
hatások, nyersanyagok, alkalmazási technikák és alkalmazott berendezések kívül
esnek az általunk befolyásolható területeken, így a mi felelősségi területünkön is.
Készült 100 példányban. Nyomdahibából eredő félreértésért felelősséget nem vállalunk.

További információk:
www.festek-hoszigeteles.hu • www.protektorfestek.hu • Infoline: 06 70 772 0794
Telefon: 06 1 789-02-82 • Fax: 06 1 789-02-82 • E-mail: info@protektorfestek.hu

Az Ön Protektor hőszigetelő festékrendszer forgalmazója:

