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HŐSZIGETELÉS
Ahol az elemek rendszerré válnak
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A mi sztorink

A történetünk messzire vezet,
de a tanulságaink csak előre.
“Nem akármilyen utat jártunk be, és sosem felejtjük, honnan indultunk!”
Mára, mikor már 8000 elégedett ügyfele van a ThermoDamnak szerte az országban, négyszáznál
több iskolára és óvodára, száznál több egészségügyi intézményre rakták az általunk gyártott szigetelést, nehéz elképzelni, hogyan is kezdődött az egész. De bennünk ma is élénken él, ezért is tudjuk
becsülni mindazt, amit az elején csak családilag, majd később már nagyszerű kollégákkal kiegészülve elértünk.
2008-ban vágtunk bele a nagy kalandba. Édesapánk, Hubay Zoltán már korábban is rutinos vállalkozó volt, akinek korábban a sikerek mellett például azt is meg kellett élnie, hogy vállalkozását egy rendelkezés teljesen ellehetetlenítette. A legjobbat akarta nekünk, a fiainak, Nándornak és Csongornak.
Megértette volna azt is, ha frissen megszerzett nemzetközi diplománkat külföldön próbáljuk kamatoztatni. Saját döntésünk volt, hogy mi családilag akartunk közösen, itthon felépíteni egy polisztirol
gyárat.
Tapasztalatlanok voltunk, de végtelenül alázatosak a terület iránt. Mindössze hárman kezdtük,
a három Hubay fiú. Hamar megtapasztaltuk, hogy akkor leszünk a legjobbak, ha mindenki azt adja
bele, amiben a legjobb, és a többi területen bátran támaszkodunk a másikra.
Csongor igazi pörgős fiatal ma is. Ő az akinek nem kell sokat gondolkodnia, hogyan szerezzen be
egy alkatrészt vagy egy gépet, de ha át kell rendezni a gyárat, abból sem csinál nagy ügyet, hanem
máris mondja, hogy ki hol fogja meg.
Nándor higgadtabb, aki szereti átgondolni a dolgokat, és azzal sem elégszik meg hogy valami jól
működik, hanem szereti kiszámolni pontosan hogyan is alakul.
Édesapánk, Zoltán pedig igazi vezető aki ha kell katalizátorként működik a folyamatokban, ha kell
lehűti a kedélyeket. Rengeteget jelentett nekünk az a tükör, amit ő tartott mindig felénk, miközben
mi belső késztetésből meg akartuk váltani a világot.
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A titok nem abban van, hogy tudjuk hogy kell jó polisztirolt gyártani. Azt ugyanis nem olyan nehéz.
A nehézség abban van, hogyan tudjuk azt a minőséget olyan hatékonyan legyártani, hogy annak ára
ne szálljon el az egekbe. Mind a gyártásnak, mind a cég működésének végletekig optimalizáltnak
kell lennie, hogy piacképesek legyünk. A hozzáállásunk viszont hozzásegített minket, hogy rátaláljunk a helyes útra.
Egy éven belül megvettük az első kamiont a kiszállításokhoz, és két éven belül már egy nagyobb,
új gyárcsarnokba költözhettünk. Később megnyitottuk a debreceni Hőszigetelő Centrumot, ahol
számtalan hőszigeteléshez kapcsolódó terméket kínálunk.
Szerencsénk volt? Lehet, hogy az is volt benne, de az biztos, hogy nem voltunk restek kemény munkát belerakni abba, hogy működjön. A folyamat minden lépcsőjét személyesen tapasztaltuk meg
először, majd egyre több kollégát vehettünk fel erősítésnek. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ők
ilyen szellemiségű csapatot alkotnak nálunk.
Mára már rutinos öreg rókának számítunk a piacon, és számos kisebb-nagyobb sikernek örülhetünk
együtt. De azt sosem felejtjük el, hogy honnan indultunk és mitől működik a Thermodam.

Ismerj meg minket
Úgy gondoljuk, egy családban alapérték a biztonság,

és egy családnak szüksége van otthonra, egy biztonságos és kényelmes otthonra.
Mi, akik arra vállalkoztunk, hogy Téged ennek megvalósításában segítünk a hőszigeteléshez kapcsolódó egyre szélesedő termékkínálattal és megoldáscsomagokkal, mi is egy család vagyunk.
Egy olyan család, akik nem adják fel.
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Ismerj meg minket

Hogyan megy ez nálunk?
Az évek alatt megteremtettük ehhez - a termékgyártáson túl - mind a szakmai, mind a szolgáltatási
hátteret, magasan képzett saját mérnökeink ingyenesen felmérik a hőszigetelendő épületet, szaktanácsadás keretében alapos és érthető tájékoztatást adnak számodra, amely révén laikusként is átlátod a folyamat lényegét, és felelős döntést tudsz hozni.
Megrendelés esetén az anyagok szállításával sem kell foglalkoznod, hiszen ezt is saját autóinkkal
és sofőrjeinkkel oldjuk meg. Felkészülten várunk! És még nincs vége! Újonnan megnyíló bemutató
termünkben egy olyan tudástér kialakítására törekedtünk, ahol információkhoz juthatsz a különféle
hőszigetelési megoldásokról modellek, makettek és Személyi Asszisztensed segítségével.
Bízunk abban, hogy ez átláthatóbbá, értelmezhetőbbé teszi számodra a hőszigetelési kérdéseket.
Támogató szolgáltatásaink széles köre miatt és tapasztalataink alapján - mint leendő vásárlónkat arra biztatunk, térj be hozzánk, hogy megkönnyíthessük számodra mind a döntést, mind a megvalósítással járó minden lépést!
Üdvözlettel: a Thermodam csapata

THERMODAM

homlokzati hőszigetelő rendszer
Amióta az ember nem barlangokban lakik, igyekszik mindig olyan anyagokat használni az építkezésekhez, melyek hosszú távon megóvják a lakókat a külső környezeti hatásoktól. Persze az igények
sokat változtak, hiszen ma már akár passzívházban is élhetünk. Napjainkban a modern építőipar
jobbnál jobb építőanyagokat alkalmaz annak érdekében, hogy ne vizesedjen a fal, kizárjuk az utca
zaját, vagy, hogy télen ne fázzunk, és nyáron ne legyen melegünk. Tehát több célból szigetelhetünk.
Víz-, hang-, hőszigetelés. Mind-mind fontos területe az építőiparnak, és fontos a körültekintő tervezés, és a jó minőségű kivitelezés. A hibás teljesítés vagy gyenge minőségű termékek, rendszerek
alkalmazása bizony épületeink idő előtti avulásához vezet, a felmerülő gondok elhárítása pedig
bonyolult és költséges dolog.

Milyen hatással van

az épületre és rád a Thermodam hőszigetelő rendszer?
A falfelület belső oldali hőmérséklete hasonló, mint a belső levegő hőmérséklete. Ez növeli
a hőkomfortot.
. Megnövekedett fűtési / hűtési hatásfok. Energia megtakarítást eredményez, esetleg kisebb
gépészeti berendezések is alkalmazhatóak, alacsonyabb beszerzési költségekkel.
. Javul az ingatlan hőtároló kapacitása.
. Hőhídmentes szerkezetet eredményez. Megszűnik a penészesedés veszélye.
. A szigetelés megakadályozza a falazat külső oldali nagymértékű felmelegedését. Energia
megtakarítást eredményez.
. Csökken a falazatban a hőmérséklet különbség. Ezáltal csökken a szerkezet ilyen jellegű terhelése, kisebb a valószínűsége a hőmozgások okozta, esetleges repedések kialakulásának.
. Növeli az ingatlan értékét.
.

Thermodam homlokzati hőszigetelő rendszer
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Miért a Thermodam THR?
Mert a homlokzati hőszigeteléshez szükséges elemek mindegyikét tartalmazza a megfelelő minőségben és mennyiségben, meghatározott
paraméterekkel, amelyek - szakszerű
kivitelezés mellett - mérhető és ellenőrizhető minőségű végeredményt
biztosítanak.

Mit jelent a Teljes homlokzati Hőszigetelő Rendszer,
azaz THR?
Ragasztott, szükség szerint mechanikai rögzítéssel ellátott hőszigetelő táblás homlokzati hőszigetelő rendszer, kéregerősítéssel, vakolással.
Nem tartoznak ide a szerelt, légréses homlokzati rendszerek.

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
Ahol az elemek rendszerré válnak

A tájékozott építtető az átlátható, alacsony kockázatú, magas minőségű termékek, vagy rendszerek
biztosítása mellet azt várják el a döntéseik során, hogy a lakóépületük fogyasztóbarát módon
működjön, és az üzemeltetés is egyszerű legyen. Mivel egy felújítás mindig komplex feladat,
imádunk csapatban dolgozni és egyesíteni szaktudásunkat. Így mindig a legjobb megoldások születnek meg.
De miben rejlik egy Thermodam rendszer kivitelezésének sikere? Először is szükséged van egy dizájnerre, - ez akár lehetsz TE is - aki kitalálja a legjobb látványelemeket. A rendszerek méretezéséhez
azonban mindig fordulj szakemberhez! Másodszor egy építőipari specialistára, aki tudja mire van
szükséged a megoldáshoz Végül egy felkészült kivitelezőre, aki gyakorlatból is ismeri a termékrendszereket, annak minden előnyével és buktatójával. szükség van még Rád is, hisz a legfontosabb
Te vagy a megoldáshoz! Tudásunkat és tapasztalatainkat egyesítve segítünk, hogy létrehozhasd
az álmaid otthonát. Vállalatunk csapata mindig melletted áll, hogy elérhesd céljaid!

Tarts velünk, mutatjuk az utat
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Thermodam - THR

ThermoDam

EPS
AKRIL VAKOLATTAL

rendszer

Milyen felületek
hőszigeteléséhez javasoljuk?
> Általános, normál igénybevételű homlokzatokhoz
> Új építésű családi házakhoz
> Családi házak utólagos hőszigeteléséhez
> Társasházakhoz, közintézményekhez, ipari létesítményekhez
(figyelembe véve a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő tűzgátak kialakítását)

A rendszer előnyei:

Gyors, egyszerű
kivitelezés

Alacsony költség,
gyors megtérülés

Rugalmas,
színtartó felület

A POLISZTIROL TÁBLÁS,

teljes homlokzati hőszigetelő rendszer részei:

THERMODAM EPS80 HOMLOKZATI
HŐSZIGETELŐ TÁBLA
Expandált polisztirol keményhab lemez, homlokzati hőszigetelő rendszerekhez. Régi és új
falszerkezetek gazdaságos, hatékony hőszigetelésére alkalmazható. Könnyen kezelhető,
kis súlya mellett megfelelő szilárdságot biztosít. Kémiailag semleges, környezetre káros
anyagot nem tartalmaz.
Alkalmazási terület:
Bevonatréteggel ellátott, többrétegű, ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszerekben
(THR-ben).
. Lefele hűlő födém alsó síkján, homlokzati bevonatrendszerben (THR-ben).
. Bennmaradó zsaluzatként (pld.: koszorúban, pilléreken) vakolva.
. Kétrétegű falazatban, átszellőztetett légréssel vagy légrés nélkül.
. Egyedi megrendelés alapján, homlokzati díszítő elemekhez.
.

Termékjellemzők:
Régi és új falszerkezetek gazdaságos, hatékony hőszigetelésére alkalmazható. Könnyen kezelhető, kis súlya mellett megfelelő szilárdságot biztosít. Kémiailag semleges, környezetre káros anyagot nem
tartalmaz.

THERMODAM POLISZTIROL RAGASZTÓ
Gyárilag előkevert, egykomponensű, cementbázisú, ásványi, ragasztóhabarcs. Kiválóan alkalmas minden típusú EPS (expandált,
formahabosított) és XPS, valamint grafit adalékos EPS hőszigetelő
lemezek ragasztására. Homlokzati hőszigetelő rendszerekben
üvegszövet háló beágyazására. Kül- és beltéri felhasználásra.
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Alkalmazási terület:
. Kiválóan alkalmas minden típusú ásványgyapot hőszigetelő lemezek ragasztására.
. Homlokzati hőszigetelő rendszerekben üvegszövet háló beágyazására.
. Kül- és beltéri felhasználásra. Szakemberek számára készült termék.

THERMODAM ÜVEGSZÖVET
145 g/m² súlyú, lúgálló üvegszövet háló. Homlokzati hőszigetelő
rendszerek kéregerősítésére szolgál, Thermodam ragasztóba
ágyazva.

THERMODAM AKRIL VAKOLATALAPOZÓ
Felhasználásra kész, akril diszperzió bázisú, színezett vakolatalapozó. Thermodam akril vékonyvakolat alapozója kül- és beltérben. Megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást biztosít.
A Thermodam számítógépes színkeverő rendszerén színezhető.
Alkalmazási terület:
Thermodam akril vékonyvakolat alapozója kül- és
beltérben.
. Alkalmazható simított alapvakolatra, betonfelületre,
glettelt falfelületek alapozására.
.

A Thermodam akril vakolatalapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást biztosít a Thermodam vékonyvakolatok számára.
Szakemberek számára készült termék.
Termékjellemzők:
A Thermodam akril vakolatalapozó akrilgyanta diszperzióból, és osztályozott kvarc adalékból gyártott kiegyenlítő, és tapadást javító alapozó. Egységesíti
a falfelület nedvszívó képességét, javítja a vakolatok kezdeti tapadását így csökkentve a cseppveszteséget. Ecsettel, festőhengerrel, szórással egyaránt felhordható.

THERMODAM AKRIL VAKOLAT (KAPART
1,5 MM ILL. GÖRDÜLŐSZEMCSÉS 2 MM)
Felhasználásra kész, akril diszperzió bázisú, színezett vakolat. Diszperziós akrilgyantából, osztályozott szemcseméretű, természetes ásványi töltőanyagból, és UV-álló pigmentekből gyártott dekoratív, rusztikus hatású bevonat. Kiváló mechanikai
tulajdonságokkal rendelkezik, rugalmas, jó repedésáthidaló tulajdonságú, kiemelkedő védelemmel az
időjárás hatásaival szemben.
A Thermodam számítógépes színkeverő rendszerén színezhető.

T h e r m o d a m E P S r e n d s z e r, a k r i l v a k o l a t t a l
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Alkalmazási terület:
. Thermodam akril vékonyvakolat alapozója kül- és beltérben.
. Alkalmazható simított alapvakolatra, betonfelületre, glettelt falfelületek

alapozására.

A Thermodam akril vakolatalapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást biztosít a Thermodam vékonyvakolatok számára. Szakemberek számára készült termék.
Termékjellemzők:
A Thermodam akril vakolatalapozó akrilgyanta diszperzióból, és osztályozott kvarc adalékból gyártott kiegyenlítő, és tapadást javító alapozó. Egységesíti a falfelület nedvszívó képességét, javítja
a vakolatok kezdeti tapadását így csökkentve a cseppveszteséget. Ecsettel, festőhengerrel, szórással egyaránt felhordható.

THERMODAM SZERELŐ CSOMAG (INDÍTÓ
PROFIL, HÁLÓS ÉLVÉDŐ, RÖGZÍTŐ DŰBEL)
A csomag tartalmazza a meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő profil készletet, valamint a mechanikai rögzítő elemeket.
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ThermoDam

MW
SZILIKON VAKOLATTAL
rendszer

Milyen felületek
hőszigeteléséhez javasoljuk?
> Általános, normál igénybevételű homlokzatokhoz kiemelkedő páraáteresztéssel
> Új építésű családi házakhoz
> Családi házak utólagos hőszigeteléséhez
> Társasházakhoz, közintézményekhez, ipari létesítményekhez

A rendszer előnyei:
Vastagsági és magassági
korlátozás nélkül
alkalmazható

Kiemelkedő
tűzvédelem

Esztétikus,
színtartó, vízlepergető
felület

KŐZETGYAPOT TÁBLÁS,

teljes homlokzati hőszigetelő rendszer részei:

NOBASIL FKD-S KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELŐ TÁBLA, 5-24 CM VASTAGSÁGBAN
Természetes alapanyagú, bazaltból, műgyantakötéssel készült kőzetgyapot, nem éghető
(A1 tűzveszélyességi osztály) nem érzékeny
a hőmérséklet ingadozásra, jó páraátbocsátó
tulajdonságú. Régi és új falszerkezetek gazdaságos, hatékony hőszigetelésére alkalmazható.

THERMODAM ÁSVÁNYGYAPOT RAGASZTÓÉS ÁGYAZÓTAPASZ
Gyárilag előkevert, egykomponensű, cementbázisú, ásványi,
ragasztóhabarcs. Kiválóan alkalmas minden típusú ásványgyapot hőszigetelő lemez ragasztására. Homlokzati hőszigetelő
rendszerekben üvegszövet háló beágyazására. Kül- és beltéri felhasználásra.
Alkalmazási terület:
Kiválóan alkalmas minden típusú ásványgyapot hőszigetelő
lemezek ragasztására.
. Homlokzati hőszigetelő rendszerekben üvegszövet háló
beágyazására.
. Kül- és beltéri felhasználásra. Szakemberek számára készült
termék.
.
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THERMODAM ÜVEGSZÖVET
145 g/m² súlyú, lúgálló üvegszövet háló. Homlokzati hőszigetelő
rendszerek kéregerősítésére szolgál, Thermodam ragasztóba
ágyazva.

THERMODAM SZILIKON VAKOLATALAPOZÓ
Felhasználásra kész, szilikongyanta bázisú, színezett vakolatalapozó. Thermodam szilikon vékonyvakolat alapozója kül- és beltérben. A Thermodam szilikon vakolatalapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást
biztosít. Kiemelkedő páraáteresztő képességű bevonat.
A Thermodam számítógépes színkeverő rendszerén színezhető.
Alkalmazási terület:
Thermodam szilikon vékonyvakolat alapozója külés beltérben.
. Alkalmazható simított alapvakolatra, betonfelületre,
lettelt falfelületek alapozására.
.

A Thermodam szilikon vakolatalapozó megerősíti az
alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét,
valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást
biztosít a Thermodam vékonyvakolatok számára.
Szakemberek számára készült termék.
Termékjellemzők:
A Thermodam szilikon vakolatalapozó szilkongyantából, és osztályozott kvarc adalékból gyártott kiegyenlítő,
és tapadást javító alapozó. Egységesíti a falfelület nedvszívó képességét, javítja a vakolatok kezdeti
tapadását így csökkentve a cseppveszteséget. Kiemelkedő páraáteresztő képességű bevonat.
Ecsettel, festőhengerrel, szórással egyaránt felhordható.

THERMODAM SZILIKON VAKOLAT (KAPART
1,5 MM ILL. GÖRDÜLŐSZEMCSÉS 2 MM)
Felhasználásra kész, szilikongyanta bázisú, színezett vakolat. A Thermodam szilikon vakolat szilikongyanta kötőanyagból, osztályozott szemcseméretű, természetes töltőanyagból, és UV-álló pigmentekből gyártott dekoratív, rusztikus hatású bevonat. nagyfokú szilárdság mellett jó páraáteresztő
képesség is jellemzi. A szilikon kötőanyag tartósan
magas víztaszító képességet biztosít, ennek köszönhetően nehezebben tapad meg rajta a por,
korom és más szennyeződés. A felületek számára
algával és falpenésszel szemben tartós védelmet
nyújt.
A Thermodam számítógépes színkeverő rendszerén színezhető.
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Alkalmazási terület:
. Homlokzatok és igényes belső falak kialakításához
. Régi és új ásványi vakolatokon, simítómasszákon,

és védelméhez.
betonon valamennyi homlokzati hőszigetelő
rendszer, EPS és EPS grafit és ásványgyapot hőszigetelő rendszerek végső bevonataként.

Szakemberek számára készült termék.
Termékjellemzők:
A Thermodam szilikon vakolat szilikongyanta kötőanyagból, osztályozott szemcseméretű, természetes töltőanyagból, és UV-álló pigmentekből gyártott dekoratív, rusztikus hatású bevonat. Nagyfokú szilárdság mellett jó páraáteresztő képesség is jellemzi. A szilikon kötőanyag tartósan magas
víztaszító képességet biztosít, ennek köszönhetően nehezebben tapad meg rajta a por, korom
és más szennyeződés. A füstgázokkal, ultraibolya sugarakkal és egyéb légköri hatásokkal szembeni
ellenállósága hosszútávon tartósságot biztosít. A felületek számára az algával és falpenésszel
szemben tartós védelmet nyújt. Kaparthatású 1,5mmes, és gördülőszemcsés 2mm-es szemcseméretekben elérhető. Rozsdamentes simítóval, szórással egyaránt felhordható.

THERMODAM SZERELŐ CSOMAG (INDÍTÓ
PROFIL, HÁLÓS ÉLVÉDŐ, RÖGZÍTŐ DŰBEL)
A csomag tartalmazza a meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő profil készletet, valamint a mechanikai rögzítő elemeket.
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ThermoDam

XPS
LÁBAZATI VAKOLATTAL
rendszer

Milyen felületek
hőszigeteléséhez javasoljuk?
> Nedves környezetben lévő homlokzatokhoz
> Homlokzatokoz - kiemelkedő nyomószilárdsággal
> Családi házak utólagos hőszigeteléséhez
> Családi házakhoz, társasházakhoz, közintézményekhez,
ipari létesítményekhez - lábazati zónában

A rendszer előnyei:

Nedvességgel
szemben kiemelkedően
ellenálló

Mechanikai sérülésekkel
szemben kiemelkedően
ellenálló

Rugalmas,
színtartó, felület

EXTRUDÁLT POLISZTIROL TÁBLÁS,
teljes homlokzati hőszigetelő rendszer részei:

THERMODAM XPS HŐSZIGETELŐ
TÁBLA, 2-25 CM VASTAGSÁGBAN
Vakolható, extrudált polisztirol lemez, homlokzati hőszigetelő rendszerekhez. Régi és új
falszerkezetek gazdaságos, hatékony hőszigetelésére alkalmazható. Könnyen kezelhető,
kis súlya mellett kiemelkedő szilárdságot biztosít. Vízfelvétele gyakorlatilag nincs. Kémiailag semleges, környezetre káros anyagot
nem tartalmaz.

THERMODAM POLISZTIROL RAGASZTÓ
Gyárilag előkevert, egykomponensű, cementbázisú, ásványi,
ragasztóhabarcs. Szakemberek számára készült termék.
Alkalmazási terület:
Kiválóan alkalmas minden típusú EPS (expandált, formahabosított) és XPS, valamint grafit adalékos EPS hőszigetelő
emezek ragasztására.
. Homlokzati hőszigetelő rendszerekben üvegszövet háló
beágyazására.
. Kül- és beltéri felhasználásra.
.

THERMODAM ÜVEGSZÖVET
145 g/m² súlyú, lúgálló üvegszövet háló. Homlokzati hőszigetelő
rendszerek kéregerősítésére szolgál, Thermodam ragasztóba
ágyazva.
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THERMODAM SZILIKON VAKOLATALAPOZÓ
Felhasználásra kész, szilikongyanta bázisú, színezett vakolatalapozó. Thermodam szilikon vékonyvakolat alapozója kül- és beltérben. A Thermodam szilikon vakolatalapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást
biztosít. Kiemelkedő páraáteresztő képességű bevonat.
A Thermodam számítógépes színkeverő rendszerén színezhető.
Alkalmazási terület:
.
.

Thermodam szilikon vékonyvakolat alapozója külés beltérben.
Alkalmazható simított alapvakolatra, betonfelületre,
lettelt falfelületek alapozására.

Thermodam szilikon vakolatalapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást biztosít a Thermodam vékonyvakolatok számára.
Szakemberek számára készült termék.
Termékjellemzők:
A Thermodam szilikon vakolatalapozó szilkongyantából, és osztályozott kvarc adalékból gyártott kiegyenlítő, és tapadást javító alapozó. Egységesíti
a falfelület nedvszívó képességét, javítja a vakolatok kezdeti tapadását így csökkentve a cseppveszteséget. Kiemelkedő páraáteresztő képességű bevonat. Ecsettel, festőhengerrel, szórással egyaránt felhordható.

THERMODAM LÁBAZATI VAKOLAT
Akrilbázisú, felhasználásra kész, vízzel hígítható
lábazati vakolat. Színezett kőszemcsét tartalmazó,
pasztaszerű, könnyen kenhető, színtartó, mosható,
mérsékelten páraáteresztő, fagyálló, akrilbázisú
vizes diszperziós lábazati vakolat. Rendkívül esztétikus, ugyanakkor kivételesen ellenálló bevonat
lábazatokra, oszlopokra, külső és igényes belső falfelületekre.

THERMODAM SZERELŐ CSOMAG (INDÍTÓ
PROFIL, HÁLÓS ÉLVÉDŐ, RÖGZÍTŐ DŰBEL)
A csomag tartalmazza a meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő profil készletet, valamint a mechanikai rögzítő elemeket.
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HOMLOKZATI ÉS LÁBAZATI

SZÍNMINTÁK

A választható színek és árnyalatok sora szinte végtelen, de a kiválasztás megkönnyítéséhez megmutatjuk neked, hogy elégedett vásárlóink mely színeket választották a legtöbb alkalommal.
Ne feledd! A legjobb minta a választott termékből készített valós mintafelület. Gyere el bemutatótermünkbe, válassz a teljes kínálatból!

Gyere el bemutatótermünkbe és válassz a teljes kínálatból!

HOMLOKZATI SZÍNMINTÁK
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LÁBAZATI SZÍNMINTÁK
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Lábazati színminták

Gyere el hozzánk

és győződj meg róla személyesen, hogy mit is tudnak
igazán nyújtani a Thermodam hőszigetelő rendszerek.

Címünk:

Nyitvatartás:

4030 Debrecen,
Monostorpályi út 162.

Hétfő - Péntek: 8:00-17:00
Szombat: 8:00-14:00

Vedd fel velünk a kapcsolatot
elérhetőségeink bármelyikén.

Email:

Telefon:

info@thermodam.hu

+36 52 440 151

www.thermodam.hu

www.thermodam.hu

