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GDZIE SIÊ STOSUJE?
Budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i przemys³owe,

do ocieplania obiektów nowo wznoszonych oraz do termo-

renowacji ju¿ istniej¹cych budynków.

JAKIE MAJ¥ ZALETY?
Wszystkie systemy dociepleñ charakteryzuj¹ siê bardzo

korzystn¹ wydajnoœci¹ (niski koszt wykonania 1 m2), bardzo

dobrymi parametrami wytrzyma³oœciowymi, prost¹ obróbk¹,

³adn¹ optyk¹ wykonanej œciany oraz mo¿liwoœci¹ barwienia

wypraw tynkarskich w wielu kolorach wg wzorników düfa, ale

równie¿ wg wzorników innych firm; wszystkie tynki zawieraj¹

biocydy.

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje systemów:

n PROFITHERM S – system dociepleñ na styropianie

z mo¿liwoœci¹ zastosowania dwóch rodzajów wypraw: tynk

akrylowy PROFITHERM S-A, lub tynk siloxanowy

(mieszanina akrylu i silikonu) PROFITHERM S-A-S 

n PROFITHERM W – system dociepleñ na we³nie mineral-

nej z mo¿liwoœci¹ zastosowania dwóch rodzajów wypraw:

tynku silikatowego PROFITHERM W-T lub silikonowego

PROFITHERM W-N

Elementy systemu

n Baukleber – zaprawa klej¹ca do przyklejania p³yt styro-

pianowych

n styropian lub we³na mineralna o gruboœci do 20 cm 

n Uniwersalkleber – zaprawa klej¹ca do przyklejania p³yt

z we³ny mineralnej i wykonywania warstwy zbrojonej tka-

nin¹ szklan¹

n Glasseidengewebe – siatka z w³ókna szklanego gramatura

145 g/m2

n Gasbetonbeschichtung lub Unigrund P 825 – farba gruntu-

j¹ca pod tynki

n wyprawy tynkarskie Fassadenputz struktura „baranek” lub

Reibeputz struktura „kornik”; szerokie spektrum

uziarnienia: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: sprzeda¿ hurtowa i detaliczna poprzez sieæ dys-

trybutorów

Gwarancja: 5 lat na ca³y system

Aprobaty i certyfikaty: Aprobaty ITB nr: AT-15-6970/2006

(system PROFITHERM S), AT-15-6969/2006

(system PROFITHERM W), Atesty PZH

Us³ugi: szkolenia, pomoc dla projektantów i architektów

Pozosta³a oferta: farby fasadowe i wewnêtrzne: akrylowe,

silikatowe i silikonowe, lakiery, bejco-lakiery, systemy deko-

racji wnêtrz effekt-design.

DÜFA PPOLSKA SSp. zz oo.o.
ul. ¯ernicka 296, 54-510 Wroc³aw
tel./faks 071 354 59 71, faks 071 373 77 80
www.dufa.com.pl, e-mail: info@dufa.com.pl

Systemy dociepleñ
PROFITHERM

P R E Z E N T A C J A

Elewacja pprzed ttermorenowacj¹ Elewacja ppo ttermorenowacji

TERMORENOWACJA == RREWITALIZACJA
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K A L K U L A T O R

RODZAJ SYSTEMU
GRUBOŒÆ ZIARNA WYPRAWY TYNKARSKIEJ

1,5 mm 2 mm 3 mm

PROFITHERM S-A 23 z³/m2 25 z³/m2 27 z³/m2

PROFITHERM S-A-S 28 z³/m2 30 z³/m2 31 z³/m2

PROFITHERM W-T 30 z³/m2 32 z³/m2 34 z³/m2

PROFITHERM W-N 33 z³/m2 36 z³/m2 40 z³/m2

Orientacyjne ceny netto systemów w kolorze bia³ym bez warstwy izolacyjnej i dodatkowego osprzêtu typu: listwy, naro¿niki, ko³ki.

Baukleber II

System PPROFITHERM SS

System PPROFITHERM WW

Uniwersal

Kleber III

Siatka Gasbetonbeschichtung

– podk³ad ppod ttynki

PROFITHERM SS

Unigrund PP 8825

– podk³ad ppod ttynki

PROFITHERM WW

Tynk ssilikatowy

Silikat-FFassadenputz

Tynk ssilikonowy

Silicon-FFassadenputz

Tynk ssiloxanowy

Siloxan-FFassadenputz

Tynk aakrylowy

Fassadenputz

Reibeputz

Dom jjednorodzinny wwykonany ww ssystemie PPROFITHERM WW –– tynk ssilikonowy

Zabytkowa kkamienica wwykonana ww ssystemie

PROFITHERM WW – ttynk ssilikat

Budynek wwielorodzinny wwykonany ww ssystemie

PROFITHERM SS – ttynk ssiloxanowy

Wie¿owiec wwykonany ww ssystemie

PROFITHERM SS – ttynk aakrylowy

ŒCIANY  II  SSTROPY
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