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F
irma Farby KABE jest polsko-szwajcarskim producentem
nowoczesnych materiałów wykończeniowych dla budownic-
twa. Posiada w swojej ofercie szeroką gamę nowoczesnych

systemów ociepleń opartych zarówno na styropianie jak i na weł-
nie mineralnej.

KABE THERM – System ocieplania budynków oparty na
styropianie, z zewnętrzną akrylową wyprawą tynkarską

Zastosowanie
System ociepleń KABE THERM Farby KABE jest jednym

z najbardziej popularnych systemów ocieplania ścian zewnętrz-
nych budynków w technologii BSO. Stosowany jest w budownic-
twie mieszkaniowym, jednorodzinnym i wielorodzinnym, uży-
teczności publicznej i przemysłowym, zarówno na obiektach już
istniejących jak i nowo wznoszonych, do wysokości 25 m. Ze
względu na łatwą technologię montażu oraz niskie koszty re-
alizacji najczęściej stosowany przy termomodernizacji budynków
wykonanych w starych energochłonnych technologiach.

Opis sytemu
System KABE THERM jest firmowym zestawem materiałów

do ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Oparty jest na sa-
mogasnących płytach ze styropianu klasy EPS 70 (FS-15) lub
EPS 100 (FS-20). Dzięki prostej technologii wykonania oraz wie-
loletniej trwałości umożliwia wykonanie nowoczesnych i este-
tycznych elewacji. Zewnętrzną warstwą ocieplenia jest wysokiej
jakości, cienkowarstwowy tynk akrylowy PERMURO. Tworzy on
trwałą, dekoracyjną wyprawę o wysokiej odporności na działanie
niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia
mechaniczne i mikrospękania. Zawiera także dodatkowe skład-

niki zabez-
p i e c z a j ą c e
powierzch-
nię tynku
przed poro-
stem glonów
i grzybów. 

T y n k
PERMURO
jest oferowa-
ny w szero-
kiej palecie kolorów, faktur i grubości ziarna, dzięki czemu
umożliwia swobodne kształtowanie wizerunku architektoniczne-
go budynków.

Najważniejsze zalety
� zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną ścian;
� ogranicza koszty ogrzewania budynku;
� poprawia mikroklimat wewnątrz budynku;
� zapewnia wysoką odporność elewacji na działanie niekorzyst-

nych warunków atmosferycznych;
� umożliwia wykonanie wyjątkowo dekoracyjnej warstwy wy-

kończeniowej budynku; 
� zewnętrzna warstwa posiada wysoką odporność na uszkodzenia

mechaniczne;
� jest łatwy w wykonaniu;
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NOWOŚĆ – system KABE THERM NV >>KLIMA<< 
System ociepleń na bazie perforowanego styropianu 
z polikrzemianową, zewnętrzną wyprawą tynkarską

Główne zalety  
� Ma zdolność swobodnego oddawania wilgoci;
� Zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody;
� Gwarantuje przytulny i zdrowy klimat w mieszkaniu;
� Umożliwia przyspieszone wysychanie ścian;
� Posiada wyjątkową polikrzemianową (niskoalkaliczną silikatową) 

wyprawę tynkarską NOVALIT T;
� Zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną ścian;
� Ogranicza koszty ogrzewania budynku;
� Zawiera perfekcyjnie dopasowane elementy systemu;

Farby KABE Polska Sp. z o.o. 
ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
tel. 032 609 57 53, faks 032 609 57 57
www.farbykabe.pl 

NOWOŚĆ – system KABE THERM WMM 
System ociepleń na bazie wełny mineralnej z mineralną, 
zewnętrzną wyprawą tynkarską

Główne zalety 
� Zawiera wyłącznie niepalne składniki systemu;
� Przeznaczony do stosowania również na budynkach wysokich

(o wys. > 25 m) i o zwiększonych wymaganiach przeciw poża-
rowych;

� Zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody;
� Posiada estetyczną mineralną wyprawę tynkarską;
� Gwarantuje przytulny i zdrowy klimat wewnątrz budynku;
� Zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną ścian;
� Ogranicza koszty ogrzewania budynku;
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