
Artyku  promocyjny

Budowa i wyko czenie domu to jedna z najwa niejszych i najbardziej kosz-

townych inwestycji. Takie przedsi wzi cie obarczone jest du ym ryzykiem, 

wynikaj cym cz sto z braku specjalistycznej wiedzy, potrzebnej do budowy 

i ocieplenia domu. Ka dy chcia by wybudowa  dom i móc w nim mieszka

przez d ugie lata bez koniecznych remontów. Firma Bolix na podstawie po-

nad 20-letniego do wiadczenia oraz wielu zaawansowanych bada , wpro-

wadzi a nowatorski na rynku polskim 10-letni okres gwarancji. Gwarancja 

obejmuje jeden z trzech kompletnych zestawów ociepleniowych: system si-

likonowy, krzemianowy oraz mineralny. Wykorzystano w nich odpowied-

nio przebadan  kompozycj  naszych nowych produktów: klejów, podk a-

dów, tynków oraz farby i siatki Bolix. Rozwi zanie to dedykowane jest dla 

domów jednorodzinnych ocieplonych na styropianie.

Jeste my  pewni  najwy szej  jako ci  produktów, poniewa   od  wielu  lat 

prowadzimy  badania  starzeniowe,  które  pokaza y,  e  nasze produkty 

zachowuj  najwa niejsze parametry nawet po bardzo d ugim okresie u yt-

kowania. Prace badawcze, które przeprowadzili my s  powszechnie stoso-

wane w wielu bran ach, takich jak przemys  motoryzacyjny, kosmetyczny, 

medyczny, a nawet kosmiczny. Jako pierwsi zastosowali my specjalistyczne 

badania starzeniowe oraz zaawansowane obliczenia statystyczne potwier-

dzaj ce z ca  pewno ci  najwy sz  jako  i trwa o  naszych produktów. 

Badania i obliczenia oparli my m.in. na metodologii bada  wed ug amery-

ka skich norm ASTM.

10 lat gwarancji na systemy ocieple

Cechy oferowanych systemów:

zwi kszona przyczepno  wst pna kleju do styropianu i pod o a ju

po 24 h,

podwy szona trwa o  kolorów dzi ki zastosowaniu pigmentów nie-

organicznych oraz absorberów UV,

wy sza trwa o  i odporno  mechaniczna przez zastosowanie mi-

krow ókien,

zwi kszona odporno  na czynniki atmosferyczne i rodowiskowe,

bezpieczne dla u ytkowników i rodowiska,

mo liwo  zastosowania styropianu grafitowego,

ekstremalna trwa o  dzi ki mo liwo ci zastosowania mocowania 

typu „KWM” Krzy owy W ze  Mocuj cy.

W pe nym okresie 10 lat gwarantujemy:

trwa o  w a ciwo ci izolacyjnych systemów ocieple ,

odporno  na sp kanie elewacji,

odporno  na rozwarstwienie poszczególnych warstw systemów ocie-

plenia,

trwa o  wi zania systemu ocieple  ze cian . Wi cej na www.trwaleocieplenie.pl
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