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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Systemy PROFITHERM oferowane przez firmę düfa-Polska zo-

stały podzielone na kilka kategorii w zależności od rodzaju izo-

lacji cieplnej i wyprawy tynkarskiej.

Rodzaje systemów:

PROFITHERM S – system dociepleń na styropianie z możliwo-

ścią zastosowania dwóch rodzajów wypraw tynkarskich: akry-

lowej PROFITHERM S-A lub siloxanowej (mieszanka akrylu i si-

likonu) PROFITHERM S-A-S. Ten drugi charakteryzuje się więk-

szą odpornością na zabrudzenia i lepszymi parametrami paro-

przepuszczalności. 

Systemy PROFITHERM S mogą być stosowane zarówno w bu-

downictwie jedno- jak i wielorodzinnym w budynkach istnieją-

cych i nowo wznoszonych.

PROFITHERM W – system dociepleń na wełnie mineralnej

również z możliwością zastosowania dwóch rodzajów wy-

praw tynkarskich: silikatowej PROFITHERM W-T i silikono-

wej PROFITHERM W-N.

Wymienione wyprawy tynkarskie są szczególnie polecane na

wełnę mineralną ze względu na szybsze odprowadzanie wilgo-

ci kondensacyjnej i technologicznej, co zapewnia właściwy mi-

kroklimat w pomieszczeniach. 

Zakres zastosowania tych systemów jest taki sam, jak w przy-

padku systemu PROFITHERM S. 

ZALETY

Możliwość wyboru wśród wielu wariantów, a wszystkie ofe-

rowane systemy zapewniają optymalną izolacyjność termicz-

ną ścian. W stosunku do innych systemów charakteryzują się

bardzo korzystną wydajnością (niski koszt wykonania 1m2

ocieplenia), bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowy-

mi i cieplnymi, prostą obróbką oraz ładnym wyglądem wyko-

nanej ściany.

Biorąc pod uwagę fakt, że inwestor ma możliwość wyboru wy-

prawy tynkarskiej o strukturze kornika lub baranka i uziarnienia

1,5 mm, 2 mm, 3 mm, a w przypadku tynków akrylowych  rów-

nież 2,5 mm, to praktycznie każdy z pewnością znajdzie coś dla

siebie, tym bardziej że oferowana kolorystyka jest bardzo sze-

roka a wyboru kolorów można dokonywać w oparciu o wzor-

niki düfa jak i wzorniki innych firm.

Systemy mają aprobaty ITB 

PROFITHERM S AT-15-6939/2006, 

PROFITHERM W AT-15-6940/2006

Systemy dociepleń PROFITHERM 

– wiele możliwości wyboru

Grubość ziarna wyprawy tynkarskiej

Rodzaj systemu 

1,5 mm 2 mm 3 mm

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

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

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

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