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FOVEO TECH to Profesjonalne Systemy Ociepleń Budynków - szeroki 

wachlarz rozwiązań, opartych na tynkach dekoracyjnych doskonałej ja-

kości, występujących w bogatej gamie kolorystycznej (240 kolorów), 

znajdujących zastosowanie zarówno w budynkach nowo wznoszonych, 

jak i w już istniejących, w zabudowie jedno- i wielorodzinnej. To do-

skonałe materiały do renowacji budynków pod kątem izolacji cieplnej, 

ochrony ich konstrukcji i zmiany wyglądu zewnętrznego.

FOVEO TECH to kompletna oferta produktów przeznaczonych do wyko-

nywania ociepleń budynków, obejmująca: tynki dekoracyjne, farby fasa-

dowe, podkłady gruntujące, grunty i zaprawy klejące. Produkty FOVEO 

TECH dostępne są w gotowych systemach podzielonych ze względu na 

zastosowany materiał termoizolacyjny na dwie grupy: FOVEO TECH S – 

z użyciem styropianu i FOVEO TECH W – z użyciem wełny mineralnej.

Systemy z użyciem styropianu tworzą 5 grup w zależności od ro-

dzaju użytego tynku: 

�S1 – Tynk Mineralny TM 10, 

�S2 – Tynk Akrylowy TA 11, 

�S3 – Tynk Akrylowo-Silikonowy TS 12, 

�S4 – Tynk Silikatowy TT 20, 

�S5 –  Tynk Silikonowy TN 30.

Systemy z użyciem wełny mineralnej to 4 grupy: 

�W1 – Tynk Mineralny TM 10, 

�W2 – Tynk Silikatowy TT 20, 

�W3 – Tynk Silikonowy TN 30, 

�W4 – system wewnętrzny do ocieplania np. stropów piwnic, gara-

ży itp.

FOVEO TECH to doskonałej jakości farby fasadowe zbudowane o no-

woczesne technologie. W ofercie znajdują się: farba akrylowa – opar-

ta na wysokogatunkowych żywicach, farba silikatowa – na bazie szkła 

wodnego i farba silikonowa będąca połączeniem żywic syntetycz-

nych i żywicy silikonowej, zawierająca specjalne mikrokulki szklane, 

dzięki którym w większym stopniu odbija światło, zmniejszając nega-

tywne skutki nagrzewania się elewacji. Farby fasadowe FOVEO TECH  

cechuje wyjątkowa trwałość, elastyczność,  odporność na uszkodze-

nia mechaniczne i zabrudzenia.

Przy tworzeniu oferty FOVEO TECH szczególną uwagę zwrócono na ja-

kość produktów, łatwość aplikacji oraz zapewnienie odpowiedniej trwa-

łości. Specjalne preparaty, opracowane w formule „BioCare Technology”, 

chronią budynki przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, 

zarażeniem zarodnikami alg i grzybów pleśniowych oraz zapewniają 

czyste i zdrowe elewacje. Natomiast odpowiednio dobrane receptu-

ry składników odpowiedzialnych za aplikację produktów, oznaczone 

atrybutem „Easy Application”,  ułatwiają ich stosowanie.  
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