BOLIX HD BRONZE – to system ociepleń

budynków oparty na styropianie wykończony
tynkiem mineralnym oraz farbą silikonową. Przy
zastosowaniu tego zestawu produktów uzyskuje
się znakomite parametry paroprzepuszczalności
warstwy wierzchniej oraz efekt samoczyszczenia
przy zachowaniu niezwykle korzystnej ceny całego rozwiązania.

BOLIX HD SILVER – to system ociepleń budynków
oparty na styropianie i wykończony tynkiem silikonowym. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością
mechaniczną, obniżoną wodochłonnością oraz „efektem perlenia” System ten, ze względu na znakomite
właściwości samoczyszczenia jest szczególnie polecany w budynkach narażonych na ciągły kontakt z zanieczyszczeniami przemysłowymi i atmosferycznymi.
BOLIX HD GOLD – to system ociepleń budynków
oparty na styropianie i podwójnej siatce oraz wykończony tynkiem silikonowym. Dzięki podwójnej warstwie
zbrojącej oraz zastosowaniu wzmocnionego włóknami kleju, system BOLIX HD GOLD uzyskuje odporność
mechaniczną dochodzącą nawet do 20 J. Dodatkowo
obniżona wodochłonność, wysoka przyczepność międzywarstwowa oraz efekt samoczyszczenia, sprawia,
że system BOLIX HD GOLD jest niezwykle odporny na
niekorzystne warunki zewnętrzne.
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(klej do warstwy zbrojonej)

BOLIX HD PLATINIUM – to najbardziej zaawansowany technologicznie zestaw produktów w ramach
systemu BOLIX HD. Dzięki zastosowaniu nowatorskiego kleju dyspersyjnego, system BOLIX HD PLATINIUM uzyskuje parametry dotychczas nieosiągalne.
BOLIX HD PLATINIUM charakteryzuje się ekstremalną
odpornością mechaniczną, najwyższą przyczepnością
do styropianu oraz niespotykaną do tej pory na rynku
elastycznością.

(warstwA zbrojona + wypRawa tynkarska)
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W systemie BOLIX HD PLATINIUM uzyskano odporność mechaniczną dotychczas niespotykaną na rynku.
Nadzwyczajna wytrzymałość na uderzenia została osiągnięta dzięki zastosowaniu podwójnej siatki
w warstwie zbrojonej oraz wykorzystaniu niewymagającego gruntowania, dyspersyjnego kleju BOLIX KD.
Tak zabezpieczona i wykończona wyprawą tynkarską BOLIX SIT-P elewacja, wytrzymuje uderzenia o sile
przekraczającej 70 J, co czyni ją wyjątkowo odporną nawet na najbardziej wyszukane akty wandalizmu.

www.bolixhd.pl

BOLIX HD – to nowatorskie systemy ociepleń charakteryzujące
się niepowtarzalnymi cechami użytkowymi. W skład rozwiązania
wchodzą systemy: HD BRONZE, HD SILVER, HD GOLD oraz
HD PLATINIUM. Każde z rozwiązań to kompleksowy zestaw
materiałów spełniających różnorodne oczekiwania odbiorców.

www.bolixhd.pl

