
prezentacja firmowa

Bezspoinowy system ocieple  (BSO) NIE KA to dobry spo-
sób na ciep y dom i trwa  elewacj . Technologia bezspoino-
wego docieplania cian zewn trznych budynku polega na
przymocowaniu do ciany systemu warstwowego, sk adaj -
cego si  z materia u termoizolacyjnego (styropianu) moco-
wanego do ciany za pomoc  zaprawy klejowej oraz war-
stwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. 

W sk ad Systemu nie ka wchodz :
zaprawa klejowa do styropianu ACRO-KLEJ SA lub 
ACRO-KLEJ S
zaprawa klejowa do systemu docieple  ACRO-KLEJ A lub
ACRO-KLEJ
farba gruntuj ca ACRO-GRUNT
tynk akrylowy z dodatkiem silikonu ACRO-TYNK A lub
tynk mineralny ACRO-TYNK S 
styropian
siatka z w ókna szklanego

ACRO-KLEJ SA lub ACRO-KLEJ S –
s u y do przyklejania p yt styropiano-
wych na zewn trz i wewn trz po-
mieszcze  do pod o y mineralnych:
betonowych, silikatowych, ceramicz-
nych, tynków cementowych i cemen-
towo-wapiennych. Nadaje si  rów-
nie  do wype niania i szpachlowania
ubytków ustabilizowanego pod o a.

ACRO-KLEJ A lub ACRO-KLEJ – s u y do
wykonywania warstwy ochronnej, zbro-
jonej siatk  z w ókna szklanego w syste-
mie docieple  budynków, a tak e do
przyklejania p yt styropianowych na ze-
wn trz i wewn trz pomieszcze  do pod-
o y mineralnych: betonowych, silikato-
wych, ceramicznych, tynków cemento-
wych i cementowo-wapiennych. Siatka
zbrojeniowa zatopiona w ACRO-KLEJU A
jest doskona ym uk adem wzmacniaj -
cym stare tynki.

ACRO-GRUNT – stosowana w celu
zwi kszenia przyczepno ci tynków,
zmniejszenia ch onno ci pod o a,
umo liwia poprawne wykonanie
struktury tynków cienkowarstwo-
wych oraz redukuje mo liwo  po-
wstawania przebarwie  na ich po-

wierzchni. Przeznaczona jest do wykorzystania w systemie
docieple  oraz pod zwyk e tynki. Nadaje si  do stosowania
na zewn trz i wewn trz pomieszcze . Mo na ni  pokrywa
powierzchnie betonowe, cementowe, cementowo-wapien-
ne, gipsowe, gipsowo-kartonowe, p yty wiórowe itp.

ACRO-TYNK  A – gotowa do u ycia masa tynkarska przezna-
czona jest do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyj-
nych wypraw tynkarskich w systemie docieple  budynków

NIE KA oraz bezpo rednio na
wszelkich odpowiednio przygoto-
wanych pod o ach budowlanych na
zewn trz budynków. W zale no ci
od rodzaju u ytych wype niaczy za-
prawa umo liwia uzyskanie faktur:
„baranka” o uziarnieniu 1,5 mm;
2,0 mm oraz „kornika” o uziarnieniu
2,0 mm; 2,5 mm w szerokiej gamie
kolorystycznej.

ACRO-TYNK S – mineralna zaprawa przeznaczona jest do
r cznego wykonywania dekoracyjnych
wypraw tynkarskich w systemie docie-
ple  budynków NIE KA oraz bezpo-
rednio na wszelkich odpowiednio

przygotowanych pod o ach budowla-
nych na zewn trz i wewn trz budyn-
ków. Produkowana jest w postaci su-
chej mieszanki, która po zarobieniu z
wod  umo liwia uzyskanie faktur: „ba-
ranka” o uziarnieniu ok. 1,5 mm oraz
„kornika” o uziarnieniu ok. 2,0 mm i
ok. 3,0 mm w kolorze bia ym i szarym
do malowania.

ACRO-TYNK M – tynk mozaikowy go-
towy do u ycia, przeznaczony jest do nak adania na cia-
ny nara one na intensywne zu ycie np. w dolnej cz ci fa-

sady, przy ci gach komunikacyj-
nych, na klatkach schodowych,
w biurach, w szko ach, placówkach
handlowych i gastronomicznych.
Pod o e stanowi  tradycyjne ciany
betonowe, tynki z zapraw cemen-
towych i cementowo-wapiennych.
Mo e by  nak adany na zewn trz
i wewn trz budynków.
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