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PREZENTACJA

GDZIE SIĘ STOSUJE?

Budownictwo jednorodzinne, wielorodzin-

ne i przemysłowe, do ocieplania obiektów

nowo wznoszonych oraz do termo-

renowacji już istniejących budynków.

JAKIE MAJĄ ZALETY?

Wszystkie systemy dociepleń charakte-

ryzują się bardzo korzystną wydajno-

ścią (niski koszt wykonania 1 m2), bar-

dzo dobrymi parametrami wytrzymało-

ściowymi, prostą obróbką, ładną opty-

ką wykonanej ściany oraz możliwością

barwienia wypraw tynkarskich w wielu

kolorach wg wzorników düfa, ale rów-

nież wg wzorników innych firm;

wszystkie tynki zawierają biocydy.

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje systemów:

� PROFITHERM S – system docie-

pleń na styropianie z możliwością

zastosowania dwóch rodzajów wy-

praw: tynk akrylowy

PROFITHERM S-A, lub tynk silo-

xanowy (mieszanina akrylu i siliko-

nu) PROFITHERM S-A-S 

� PROFITHERM W – system docie-

pleń na wełnie mineralnej z możli-

wością zastosowania dwóch rodza-

jów wypraw: tynku silikatowego

PROFITHERM W-T lub silikono-

wego PROFITHERM W-N

Elementy systemu

� Baukleber – zaprawa klejąca do

przyklejania płyt styropianowych 

� styropian lub wełna mineralna o

grubości do 20 cm 

� Uniwersalkleber – zaprawa klejąca

do przyklejania płyt z wełny mine-

ralnej i wykonywania warstwy zbro-

jonej tkaniną szklaną

� Glasseidengewebe – siatka z włókna

szklanego gramatura 145 g/m2

� Gasbetonbeschichtung lub Uni-

grund P 825 – farba gruntująca pod

tynki

� wyprawy tynkarskie Fassadenputz

struktura „baranek” lub Reibeputz

struktura „kornik”; szerokie spek-

trum uziarnienia: 1 mm, 1,5 mm,

2 mm, 2,5 mm, 3 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i deta-

liczna poprzez sieć dystrybutorów  

Gwarancja: 5 lat na cały system

Aprobaty i certyfikaty: 

Aprobaty ITB nr: AT-15-6970/2006 (sys-

tem PROFITHERM S), AT-15-6969/2006 

(system PROFITHERM W), Atesty PZH

Usługi: szkolenia, pomoc dla projek-

tantów i architektów

Pozostała oferta: farby fasadowe i we-

wnętrzne: akrylowe, silikatowe i siliko-

nowe, lakiery, bejco-lakiery, systemy

dekoracji wnętrz effekt-design.

DÜFA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żernicka 296, 54-510 Wrocław

tel./faks 071 354 59 71 

faks 071 373 77 80 

www.dufa.com.pl

e-mail: info@dufa.com.pl

Systemy dociepleń

PROFITHERM

Elewacja przed termorenowacją Elewacja po termorenowacji

Tynk silikatowy 

Silikat-Fassadenputz

Tynk silikonowy 

Silicon-Fassadenputz

Tynk siloxanowy 

Siloxan-Fassadenputz

Tynk akrylowy 

Fassadenputz Reibeputz

Budynek wielorodzinny wykonany w systemie

PROFITHERM S – tynk siloxanowy
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