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Prezentacja firmowa

Ocieplenie budynku w technologii ALPOL 

EKO PLUS polega na przymocowaniu do 

cian zewn trznych (za pomoc  specjalnej 

zaprawy klejowej i kilku czników 

mechanicznych) warstwy termoizolacyjnej 

z p yt styropianowych o odpowiednio do-

branej grubo ci, wykonaniu warstwy zbro-

jonej z kleju i siatki z w ókna szklanego, 

a nast pnie zagruntowaniu powierzchni 

i pokryciu jej dekoracyjnym tynkiem cien-

kowarstwowym. 

System ocieple ALPOL EKO PLUS

s u y do ocieplania cian zewn trznych bu-

dynków p ytami ze styropianu 

w technologii bezspoinowego systemu ocie-

ple  BSO. 

Wyst puje w czterech odmianach:

  odmiana M do dekoracyjnych tynków

 mineralnych,

  odmiana N do dekoracyjnych tynków

 akrylowych,

  odmiana SIS do dekoracyjnych tynków

 silikatowo-silikonowych,

  odmiana „ZIMOWA” przeznaczona do

 monta u  w obni onych temperaturach.

Systemy ocieple  firmy ALPOL

ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Fidor, 26-200 Ko skie

tel. 041 372 11 00, faks 041 372 12 84

Informacja techniczna  041 372 11 22

e-mail: alpol.gips@alpol.pl, www.alpol.pl

Ocieplenie budynku w technologii ALPOL 

EKO PLUS WM polega na przymocowaniu 

do zewn trznych powierzchni cian za po-

moc  specjalnej zaprawy klejowej i cz-

ników mechanicznych warstwy termo-

izolacyjnej, któr  stanowi  p yty z we ny 

mineralnej o odpowiednio dobranej 

grubo ci, wykonaniu warstwy zbrojonej 

z kleju i siatki z w ókna szklanego, a nas-

t pnie zagruntowaniu powierzchni 

i pokryciu jej dekoracyjnym tynkiem 

cienkowarstwowym. 

System ocieple ALPOL EKO PLUS WM s u-

y do ocieplania cian zewn trznych bu-

dynków lub wewn trznych powierzchni 

cian i sufitów, np: w gara ach i piwnicach, 

p ytami z we ny mineralnej 

w technologii bezspoinowego systemu ocie-

ple  BSO. 

Wyst puje w czterech odmianach:

  odmiana M do dekoracyjnych tynków

 mineralnych, 

  odmiana SIS do dekoracyjnych tynków

 silikatowo-silikonowych, 

  odmiana K z zastosowaniem warstwy

 kleju, 

  odmiana „ZIMOWA” przeznaczona do

 monta u w obni onych temperaturach.
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