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ÉPÍTŐANYAGOK
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A KVARC  SHIELD ultrakönny ű hőszigetelő  anyag igazi újdonság. 

A terméket nem táblákban ragasztják fel a falra, nincs szükség 

dübelekkel való külön rögzítésre, a fal és az anyag között nincs 

légrés, mint a táblás hőszigetelő  rendszerek esetében. Felhor-

dása történhet kézzel, géppel (habarcs szivattyúval) is. Igy a ki-

vitelezés gyorsan és folyamatosan végezhető .

Az anyag állagának köszönhet ő en minden kis lyukat, rést kitölt, 

ezáltal nagyszer űen alkalmazkodik bármilyen felületi egyenlőt-

lenséghez. Teljesen légrés mentes, egységes szigetel őréteget 

képez a ház köré. Mivel egységes, rétegről beszélünk, amely 

nincs átfúrva, dübelekkel átütve és összeillesztések sem talál-

hatóak rajta, segítségével hőhíd mentes szigetelést kaphatunk. 

A KVARC  SHIELD-el a külső  mechanikai hatásokkal szemben el-

lenálló, nagyszilárdságú homlokzatot képezhetünk.

A KVARC  SHIELD hőszigetelő anyag alkalmas mind új építésű 

mind régebbi épületek utólagos hőszigetelésére.

A KVARC SHIELD nehezen éghető  tűzvédelmi szempont-

ból több emeletes épületekbe is beépíthet ő. A t űzterjedé-

sét megakadályozza, füstöt nem fejleszt, nincs égve csö-

pögés ezért optimális t űzvédelmi megoldást nyújt. Kivá-

ló hangszigetelő  képességű , páraátereszt ő  nem akadá-

lyozza a pára homlokzaton keresztül történ ő  átjutását. 

A rendszerben nincs páradúsulás, a belsőterek nem penészed-

nek. A KVARC  SHIELD-el készített réteg nem zsugorodik, nem tá-

gul. Ez a mérettartás is biztosítja a homlokzat hosszú élettar-

tamát.

Összegezve a KVARC  SHIELD hőszigetelő  anyaggal készített 

szigetelés: 

  kiváló h őszigetelő

  nem zsugorodik, 

  hőhíd mentes, 

  tűzálló,

  kiváló hangszigetelő, 

  mechanikai hatásoknak ellenáll

  páraáteresztő, 

  nem ad életteret a gombák, férgek, rovarok, rágcsálók, 
 madarak számára

 állandó hőszigetelési értékkel rendelkezik.
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1   KVARC SHIELD ultrakönny ű hőszigetelő  anyag a kívánt vastagságban felhordva. 
  Javasolt vastagság 3-12 cm-ig. (hővezetési tényez ő  λD:< 0,045 W/mK)

2  90-145 gr-os üvegszövet háló 

3   KVARC TERMOPOL ragasztó a háló beágyazásához, alapfelület előkészítéséhez.

4   KVARC univerzális vagy színezhető alapozó
  Alapfelületek kezelésére a szívóképesség csökkentésére, kiegyenlítésére vakolatok tapadási 
  tulajdonságainak javítására.

5   KVARC fedővakolatok
     • Vékonyvakolat
     • Diszperziós vakolat

HOMLOKTATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER RÉTEGFELÉPÍTÉSE

www.kvarc .hu
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Pontos anyagigényekről és az aktuális kedvezményes árakról 
érdeklődjön a www.sika.hu elérhetőségeinken keresztül!
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Bonyolult részletek egyszerűen

ÚJDONSÁG!
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Bonyolult részletek egyszerűen

ÚJDONSÁG!
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Tudatos favédelem!
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