
Genialnie proste 
— po prostu genialne

KefaTherm 
Doskonała ochrona przed wodą kondensacyjną

KefaTherm przykręca kurek z kapiącą wodą

Specjalna struktura materiału o wyjątkowych właściwościach

Powłoka KefaTherm w zakładzie wodociągów

Przykręca kurek z kapiącą wodą

Specjalna struktura mikroporów KefaTherm chłonie wilgoć i 

rozprasza ją tak, aby umożliwić jej szybkie odparowanie. Po-

nadto KefaTherm posiada właściwości termoizolacyjne i działa 

jako pasywna ochrona antykorozyjna. Towary, inwentarz i sub-

stancja budowlana pozostają na długo zabezpieczone, a kosz-

ty utrzymania stają się znacznie niższe.

Woda kondensacyjna na blasze Powierzchnia powłoki KefaTherm

Istnieje bezpieczny sposób na uniknięcie wody kondensacyjnej i szkód związanych z jej działaniem. Wyjątkowa powłoka 
KefaTherm czysto fi zyczną metodą utrzymuje powierzchnie w stanie suchym, chroniąc je idealnie w ten sposób przed 
rdzą, gniciem i erozją pod wpływem wody kondensacyjnej. Skuteczne, ekologiczne i genialnie proste rozwiązanie.

Zastosowanie: KefaTherm jest dostępny jako produkt gotowy 

do zastosowań przemysłowych i stosowania z urządzeniami do 

natrysku bezpowietrznego do powlekania wszystkich typowych 

podłoży w budownictwie betonowym, metalowym i drewnianym. 

Kolory standardowe: biały i szary. KefaTherm można zabarwiać.

Właściwości: Ochrona przed kondensacją i jej niszczącym 

działaniem, ochrona przeciwpożarowa, do zadaszeń, kontenerów itp.
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KEFA System GmbH 
Idstedt 6 · D-24326 Dersau 
Telefon +49 (0)4526 17 06 · www.kefasystem.com

Przegląd produktów

Twój KefaTherm Partner:

KefaRid
Fizyczna ochrona przed 
pleśnią
Powłoka ochronna i naprawcza 
zabezpieczająca przed pleśnią 
i bakteriami we wnętrzach bu- 
dynków. Powiększona powierz-
chnia rozprasza wodę i oddaje 
ją szybko do powietrza w po-
mieszczeniu. Dzięki KefaRid po- 
wierzchnie są higieniczne, a kli-
mat pomieszczeń lepszy. Mikroor-
ganizmy nie mają żadnych szans, 
ponieważ KefaRid to fizyka, która 
nigdy nie zawodzi.

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.

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.

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.


