Διπλή Προστασία
Στεγάνωση & Θερμομόνωση Μαζί

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Το ελαφρύ και ανθεκτικό
σύστημα μόνωσης οριζόντιων
εξωτερικών επιφανειών.

Είναι η ιδανική λύση για δώματα κτιρίων & γενικότερα
οριζόντιες εξωτερικές επιφάνειες που χρήζουν
θερμοϋγρομόνωσης καθώς προκύπτουν
πολλά πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του.

Το σύστημα Clima Roof αποτελεί προϊόν συνεργασίας των κορυφαίων
εταιρειών KRAFT PAINTS και FIBRAN.

Προϊόντα & σειρά εφαρμογής
του συστήματος Clima Roof
A

Σε περιπτώσεις δωμάτων με κλίσεις, το Clima Roof εφαρμόζεται
ως σύστημα με την ακόλουθη αλληλουχία εργασιών
με συγκεκριμένα υλικά.

Clima Roof
KF-Net

Clima Roof
KF-2

Clima Roof
KF-2 Latex

FIBRANxps
ETICS GF
Clima Roof
KF-XPS

Clima Roof
KF-1

B

Σε περιπτώσεις δωμάτων χωρίς κλίσεις, το Clima Roof
εφαρμόζεται ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία
εργασιών με τα παρακάτω προϊόντα.

Clima Roof KF XPS Incline
Θερμομονωτικές πλάκες
εξηλασμένης πολυστερίνης
με διαμορφωμένη κλίση

Hydroguard One 40
Υλικό επικόλλησης
θερμομονωτικών
πλακών μεταξύ τους

Πλεονεκτήματα
του συστήματος ClimaRoof
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

ΕΛΑΦΡΥ

ΑΡΙΣΤΗ
ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Είναι ελαφροβαρές, η ιδανική
λύση για εφαρμογές υψηλών
απαιτήσεων υφιστάμενων
ή / και μικρών κατασκευών
με πρόβλημα φορτίων
(ενδεικτικά 18 - 20kg/m2)
ενώ μπορεί να εφαρμοστεί
και σε οποιαδήποτε
συμβατική κατασκευή.

Παρέχει εξαιρετική θερμομόνωση
με τις επώνυμες πλάκες
εξηλασμένης πολυστερίνης της
FIBRAN, με αποτέλεσμα τη μείωση
στην κατανάλωση ενέργειας που
απαιτείται για τη θέρμανση
και ψύξη των εσωτερικών
χώρων του κτιρίου.
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Έχει άριστη
πρόσφυση
σχεδόν σε
οποιαδήποτε
υφιστάμενη
συμπαγή και
καθαρή επιφάνεια δώματος.
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΡΟ
ΠΑΧΟΣ

Διασφαλίζει άριστη
στεγανοποίηση εξαιρετικής
αντοχής και μεγάλη
διάρκεια ζωής με τη
χρήση των επώνυμων
πιστοποιημένων κορυφαίων
στεγανωτικών κονιαμάτων
της KRAFT PAINTS.

Εφαρμόζεται σε μικρό
πάχος (συνολικό πάχος
περίπου 7-8cm),
εξοικονομώντας επιπλέον
δαπάνες που θα προέκυπταν
από προσθήκη στηθαίων,
επανατοποθέτηση ηλιακών
συλλεκτών κ.λπ.

Τρόπος εφαρμογής
του συστήματος ClimaRoof
Προετοιμασία
δώματος:
καθαρισμός
και πλύσιμο
επιφάνειας.

Επικόλληση των
θερμομονωτικών
πλακών εξηλασμένης
πολυστερίνης Clima
Roof XPS ή FIBRANxps
ETICS GF της FIBRAN
με το τσιμεντοειδές

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΡΥΣΗΣ

ΥΔΡΑΤΜΟΠΕΡΑΤΟ
Έχει υψηλή
υδρατμοπερατότητα και άριστη
αδιαβροχότητα
καθώς δεν
εγκλωβίζει τους
υδρατμούς ή τις
προϋπάρχουσες
υγρασίες.

Παρέχει δυνατότητα
δημιουργίας ρύσεων ώστε να
διορθωθούν προϋπάρχουσες
κατασκευαστικές αστοχίες
με μικρές αυξομειώσεις
του πάχους του υλικού
επικόλλησης θερμομονωτικών
πλακών (ClimaRoof KF-1).
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ΙΔΑΝΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΕΞΥΠΝΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ

Εφόσον απαιτείται, με κατάλληλες προϋποθέσεις επιδέχεται
πρόσθετες στρώσεις υλικών
(πατητή τσιμεντοκονία,
πλακάκια, μάρμαρα ή
πέτρες κ.α.), δημιουργώντας
καλαίσθητους χώρους με
μεγάλη βατότητα.

Έχει γρήγορη και εύκολη
εφαρμογή, χωρίς χρήση
μπετονιέρας που θα
δημιουργούσε επιπλέον
ενόχληση και κόστος, σε
συνδυασμό με ελάχιστη φύρα και εύκολο
καθαρισμό.

ΑΝΤΟΧΗ
Είναι υψηλών
μηχανικών αντοχών, ικανοποιητικής βατότητας
ενώ παράλληλα
προσταστεύει τα
φέροντα στοιχεία
από θερμοκρασιακές καταπονήσεις.

Για περισσότερες κατασκευαστικές λεπτομέρειες όπως π.χ αρμοί διαστολής, στήριξη κλιματιστικών
μονάδων κ.λ.π. ανατρέξτε στο site www.kraftpaints.gr/product-category/thermo-ygromonosi/

στεγανωτικό
συγκολλητικό
κονίαμα Clima
Roof KF-1 της
KRAFT PAINTS.

Εφαρμογή του τσιμεντοειδούς στεγανωτικού επιπεδούμενου
κονιάματος 2 συστατικών Clima Roof KF-2 της KRAFT
PAINTS αναμεμιγμένου με πρόσθετο πολυμερές νερού
ακρυλικής βάσης Clima Roof KF-2 Latex.
Οπλισμός με το αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160gr/m2
Clima Roof KF-Net της KRAFT PAINTS.
Εφαρμογή 2ης στρώσης Clima Roof KF-2 με Latex.
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2310 682 425 | 210 8142 414

ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

210 5519 500 AΠO KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝΟ,

fibran@fibran.gr | info@izotec.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 17:00

info@kraftpaints.gr

www.fibran.gr

