
Genialnie proste 
— po prostu genialne

Fizyczna ochrona przed pleśnią

KefaRid- fi zyczna ochrona przed pleśnią

Mikroskopowe powiększenie powierzchni powłoki KefaRid

KefaRid długotrwale usuwa pleśń

Obróbka: 

KefaRid usuwa pleśń i bakterie chroniąc przed ich rozwojem na 

wszystkich podłożach w pomieszczeniach. Jej mikroporowata 

struktura reguluje wilgotność i uniemożliwia gromadzenie się wody 

w murze. KefaRid jest przy tym nieszkodliwa dla środowiska, po-

zostawia higienicznie czyste powierzchnie, poprawia bilans ener-

getyczny i na dłużej utrzymuje czystość ścian i sufi tów.

Transport wilgoci i różnica ciśnień KefaRid można barwić

W mieszkaniach, piwnicach, magazynach i halach pleśń stanowi poważny problem, którego nie można rozwiązać przez 
zastosowanie środków chemicznych. Rozwiązaniem jest KefaRid - wyjątkowa powłoka ochronna i renowacyjna chroniąca 
przed pleśnią i bakteriami. Trwałe, ekologiczne i genialnie proste rozwiązanie. KefaRid to fi zyka, która nie zawodzi.

KefaRid to produkt gotowy do użycia, który podobnie jak farbę, 

nanosi się poprzez natrysk maszynowy lub ręcznie pędzlem bądź 

wałkiem. Standardowy kolor: biały. KefaRid można zabarwić za 

pomocą pigmentu koloryzującego rozpuszczalnego w wodzie.

Obszary zastosowania: Nieruchomości, szpitale, zakłady 

spożywcze, hodowlane, magazyny, chłodnie, statki, archiwa, 

księgarnie itp.

Sommer Winter

t=25 °C

RF 60 %

19,04 mbar

t=22 °C

RF 60 %

15,89 mbar

t=22 °C

RF 40 %

10,59 mbar

t=0 °C

RF 80 %

4,88 mbar

KefaRid

PoPrzed
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KEFA System GmbH 
Idstedt 6 · D-24326 Dersau 
Telefon +49 (0)4526 17 06 · www.kefasystem.com

Przegląd produktów

Twój KefaRid Partner:

KefaAkustik
Lepsze wygłuszenie pomieszczeń 
KefaAkustik to doskonałe roz-
wiązanie łączone, chroniące 
przed hałasem oraz wodą 
kondensacyjną zbierającą się na 
blachach trapezowych, zadasze-
niach, w kanałach wentylacyjnych 
itp. Mikropory i składniki mineral-
ne utrzymują powierzchnię w sta-
nie suchym i skutecznie redukują 
hałas. Przy minimalnej dodatko-
wej masie KefaAkustik zapewnia 
maksymalną ochronę budynków, 
towaru i słuchu.

KefaTherm Exterieur 
„Makijaż” permanentny fasad
Zabrudzenia, algi, spękania 
pod wpływem niskich tempera-
tur lub erozji na fasadach? Nie 
z KefaTherm Exterieur. Jego 
specjalna, mikroporowata struk-
tura reguluje wodę opadową i 
kondensacyjną na powierzchni, 
optymalnie chroniąc ją przed 
atakiem mchu i alg oraz usz-
kodzeniami pod wpływem wil-
goci i zabrudzenia. Długotrwała, 
skuteczna ochrona bez chemi-
cznych substancji toksycznych.

KefaTherm
Doskonała ochrona przed 
wodą kondensacyjną
KefaTherm to najlepsza ochro-
na przed kapiącą wodą i skut-
kami następczymi, takimi jak 
erozja, gnicie i korozja. Jego 
wyjątkowa, mikroporowata 
struktura wspomaga odpa-
rowywanie i utrzymuje suche 
powierzchnie bez kropli wody. 
Towary, inwentarz i substancja 
budowlana pozostają zabez-
pieczone, a koszty utrzymania 
stają się znacznie niższe.

Drainputz 
Tynk wielofunkcyjny
Drainputz — tynk osuszający, izo-
lacyjny i przeciwpożarowy — za-
pewnia zdrowe ściany zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz bu-
dynków. W kuchni, piwnicy, na 
fasadzie, do izolacji wewnętrznej 
bądź renowacji — struktura mik-
roporów tynku Drainputz reguluje 
wilgotność muru i zapobiega w ten 
sposób powstawaniu pleśni, mchu, 
gromadzeniu się wody, wykwitów 
solnych itp. Proste i długotrwałe 
rozwiązanie.


