
2006

63

Kwestia konieczności docieplenia budynków nie budzi w dzisiejszych

czasach chyba żadnych wątpliwości. Prawidłowe ocieplenie ścian

zewnętrznych budynku pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania

nawet o około 30%, a taka wartość przynosi już wymierne korzyści

finansowe w postaci znacznych oszczędności w wydatkach związa-

nych z ogrzewaniem.

Najczęściej stosowaną metodą ocieplenia ścian zewnętrznych jest

w Polsce Bezspoinowy System Ociepleń (BSO), znany kiedyś jako

metoda „lekka-mokra”. Na naszym rynku oferowanych jest obecnie

około kilkudziesięciu systemów różnych producentów.

Najtrudniejszym problemem dla inwestora planującego docieplenie

lub termorenowację jest więc wybór konkretnego systemu. Prawidło-

wy system powinien być spójny (materiały od jednego producenta),

trwały, zapewniający prawidłową pracę budynku oraz komfort cieplny

przebywających w nim ludzi.

Firma FAST działająca na polskim rynku już od ponad 15 lat jest zna-

nym i cenionym producentem chemii budowlanej. Szczególne uzna-

nie zdobyliśmy dzięki produktom stosowanym do wykonania elewa-

cji. Firma FAST ma w swojej ofercie dwa kompleksowe rozwiązania

oparte na styropianie oraz wełnie mineralnej. Każde z rozwiązań skła-

da się z kilku współpracujących ze sobą warstw.

System FAST SM oraz FAST SA wykorzystują jako materiał izolacyj-

ny płyty styropianowe, które klejone są do podłoża za pomocą kleju

FAST NORMAL S. Zbrojenie stanowi siatka z włókna szklanego zato-

piona w warstwie kleju FAST SPECJAL. Całość wykończona jest tyn-

kiem akrylowym (barwionym w masie) lub tynkiem mineralnym malo-

wanym farbą.

System FAST W wykorzystuje jako materiał izolacyjny płyty z wełny

mineralnej. 

Stosowane tutaj kleje to FAST NORMAL W (podłoże-wełna) oraz

FAST SPECJAL W (warstwa zbrojona). Jako wykończenie polecamy

tynki silikatowe lub mineralne malowane farbami silikatowymi – FAST

SILIKAT, silikonowymi – FAST SILIKON lub silikatowo-silikonowymi

FAST SI-SI.

Zaletą obu systemów jest możliwość stosowania ich zarówno

w budynkach istniejących jak i nowo wznoszonych – mieszkalnych,

biurowych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.

Ich wysoka jakość poparta jest  Aprobatami Technicznymi ITB 

( AT-15-3513/2005, AT-15-6141/2005) oraz Certyfikatami ITB.

W ofercie materiałów wykończeniowych, oprócz strukturalnych tyn-

ków mineralnych, akrylowych i silikatowych, w bogatej palecie ponad

1000 kolorów firma FAST oferuje również farby elewacyjne - akrylowe

i silikatowe. Nowością wprowadzoną w zeszłym roku na rynek jest

farba silikonowa FAST SILIKON oraz farba silikonowo-silikatowa

o nazwie FAST SI-SI.

Farby te charakteryzuje wysoka paroprzepuszczalność i odporność

na wchłanianie wilgoci,  a dzięki specyficznej strukturze powłoki rów-

nież odporność na czynniki agresywnego środowiska oraz zdolność

do samooczyszczania. Dzięki wysokiej odporności na działanie pro-

mieniowania UV oraz zdolności wypełniania mikrorys farby te mogą

być polecane przy odnawianiu obiektów historycznych oraz takich,

gdzie wymagane jest zachowanie zabytkowego charakteru elewacji.

Tegoroczną nowinką jest farba lateksowa aktywna mikrobiologicznie

o nazwie FAST SATYNA BIO. Jej główną zaletą jest możliwość sto-

sowania w pomieszczeniach mokrych oraz tam, gdzie wymagana

jest aktywna ochrona przed mikroorganizmami (przedszkola, żłobki,

szpitale, sale operacyjne) – farba zawiera w swoim składzie aktywny

środek zapobiegający rozwojowi bakterii i grzybów.

W swojej ofercie mamy również cieszący sie dużym powodzeniem

tynk mozaikowy o nazwie handlowej FAST GRANIT, bazujący na

barwionym kruszywie marmurowym – sprzedawany w gamie 24

kolorów, z zastosowaniem na cokoły, ogrodzenia oraz niewielkie ele-

menty architektoniczne.

Wszystkie nasze materiały wykończeniowe, oprócz własności este-

tycznych zabezpieczają  w sposób trwały przed niekorzystnym dzia-

łaniem warunków atmosferycznych oraz zwiększają ochronę przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

W celu zminimalizowania błędów, które mogą się pojawić w trakcie

prac oraz  pokazania najczęściej popełnianych błędów firma FAST

stara się organizować liczne szkolenia teoretyczne  i praktyczne dla

wykonawców oraz punktów handlowych.

Prezentacje są prowadzone przez naszych doradców technicznych,

którzy oprócz pokazów wykonania ocieplenia udzielają wyczerpują-

cych informacji na temat wszystkich problemów związanych z wyko-

naniem elewacji.
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