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ŚŚCCIIAANNYY    II    SSTTRROOPPYY

GDZIE SIĘ STOSUJE?

Systemy dociepleń SKAŁA stosowane są wszędzie tam, gdzie

liczy się funkcjonalność konstrukcji, estetyka wykonanych

prac i trwałość wykonanego ocieplenia – bez względu na to,

czy docieplenie wykonane zostało w budynku nowo wzno-

szonym, czy już istniejącym

JAKIE MAJĄ ZALETY?
� oszczędność energii, akumulacja ciepła, wykluczenie

mostków cieplnych

� zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku oraz przedłuże-

nie jego żywotności

� izolacja dźwięków

� ochrona instalacji wodnych biegnących wewnątrz ścian

� wysoka odporność mechaniczna na uderzenia

� zwiększona trwałość elewacji (formuła BIO STOP w przy-

padku tynków akrylowych i tynków silikatowych)

� różnorodna możliwość wykończenia – różne rodzaje tynku,

szeroka gramatura, bogata paleta barw

� wysoka estetyka wykonanych prac

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje:

� SKAŁA STM – system oparty na styropianie

� SKAŁA WTM – system oparty na wełnie mineralnej

Materiał termoizolacyjny:

� płyty styropianowe EPS 70 lub EPS 100 o grubości od 20 do

200 mm, samogasnące, fasadowe, proste wykończenie

krawędzi

� płyty z wełny mineralnej, fasadowe lub lamelowe, grubości

od 20 do 150 mm, niepalne, krawędzie proste

Sposób mocowania termoizolacji: na cementowo-

polimerowej zaprawie klejącej SKAŁA KSZ lub SKAŁA KS

(system SKAŁA STM), SKAŁA KWZ lub SKAŁA KW (sys-

tem SKAŁA WTM); dodatkowo może być potrzebne za-

stosowanie łączników mechanicznych (w zależności od rodza-

ju podłoża i wysokości budynku)

Sposób wykończenia:

� warstwa szpachlowa: SKAŁA KS (system SKAŁA STM)

lub SKAŁA KW (system SKAŁA WTM) wzmocniona

siatką z włókna szklanego

� warstwa elewacyjna: tynk mineralny (kolor szary lub biały,

2 faktury: pełna (baranek) i drapana (kornik), grubości

ziaren 2 i 3 mm

� elementy dodatkowe: listwy cokołowe, przyokienne, łączniki

mechaniczne, podkład tynkarski gruntujący SKAŁA POB, pod-

kład tynkarski gruntujący silikatowy SKAŁA POW, płyn 

gruntujący głęboko penetrujący SKAŁA PG, tynk akrylowy 

SKAŁA TA, tynk silikatowy SKAŁA TW 

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 5 lat na system pod warunkiem autoryzowanego

wykonawstwa

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, Deklaracja

Zgodności z Aprobatami Technicznymi ITB

Usługi: transport, doradztwo techniczne

Pozostała oferta: tynki mineralne (szary i biały), silikatowe

(129 kolorów) i akrylowe (237 kolorów); tynki akrylowe

i silikatowe są dodatkowo wzbogacone formułą BIO STOP,

która znacząco zwiększa odporność na korozję biologiczną;

w ofercie znajdują się również kleje do płytek, zaprawy

murarskie i tynkarskie, zaprawy posadzkowe i samopoziomu-

jące, preparaty gruntujące, emulsje budowlane
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ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

tel. 032 217 07 46

faks 032 329 12 75

www.skala.com.pl

e-mail: skala@skala.com.pl

Systemy ocieplania 
budynków metodą lekką mokrą
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