
Każdy chce zamieszkać w swoim wymarzonym domu.
Estetycznym architektonicznie, o ładnej, kolorowej elewacji,
trwałym, ze względu na zastosowane przy jego budowie odpo-
wiednie materiały, ciepłym – nie tylko z powodu panującej
w nim rodzinnej atmosfery, ale i za sprawą właściwie dobra-
nych produktów, składających się na kompleksowy system
ocieplenia budynku.

Ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii bezspoinowej
oparte na płytach styropianowych, pozwala uzyskać odpowiednią
izolacyjność termiczną ścian i poprawę mikroklimatu pomiesz-
czeń, a także dekoracyjne i ochronne wykończenie powierzchni
elewacji. Prawidłowo zaprojektowane i właściwie wykonane ocie-
plenie może znacznie ograniczyć ilość strat energii, obniżając
tym samym koszty związane z jego ogrzaniem, chroniąc także
środowisko naturalne. Przy tych atutach dodatkowo łatwo się je
wykonuje, ze względu na lekkość materiału, łatwość obróbki, ni-

ski koszt styropianu w porównaniu
do alternatywnych materiałów izo-
lacyjnych.

Farby KABE Polska do ocie-
plania budynków jednorodzinnych proponuje bezspoinowy sys-
tem ociepleń KABE THERM NV, z wyjątkowymi materiałami
polikrzemianowymi, stanowiącymi jego warstwę zewnętrzną.

System ociepleń KABE THERM NV

...to wyjątkowy system na bazie styropianu z unikatową, po-
likrzemianową wyprawą tynkarską. Dzięki zastosowaniu poli-
krzemianowej, niskoalkalicznej silikatowej masy tynkarskiej
NOVALIT T można wykonać dekoracyjną wyprawę tynkarską
o mineralnym charakterze i niewielkiej podatności na zabrudza-
nie, mającą doskonałe parametry paroprzepuszczalności i nasią-
kliwości powierzchniowej.

Masa tynkarska NOVALIT T, w stosunku do tradycyjnych
tynków silikatowych, ma znacznie zredukowaną alkaliczność

i zoptymalizowane właściwości aplikacyjne. Zawiera także skład-
niki zabezpieczające powierzchnię tynku przed porostem glonów
i grzybów. Jest oferowana w bogatej palecie kolorów, faktur i ro-
dzajów ziarna.

Najważniejsze zalety systemu 

KABE THERM NV:

� zwiększona izolacyjność termiczna ścian,
� wyjątkowa polikrzemianowa (niskoalkaliczna silikatowa) wy-
prawa tynkarska NOVALIT T,
� wysoka odporność na działanie niekorzystnych warunków at-
mosferycznych,
� znacznie spowolniony proces zabrudzania elewacji,
� mineralny charakter wyprawy tynkarskiej,
� obniżona alkaliczność i łatwa technologia aplikacji,
� dodatkowo zabezpieczona elewacja przed porostem glonów
i grzybów.

Konstrukcja 

systemu 

KABE THERM NV:
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ciepły i estetyczny dom w technologii
bezspoinowego systemu ociepleń

KABE THERM NV – FARBY KABE 

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
tel. 032 204 64 60, faks 032 204 64 66
www.farbykabe.pl
e-mail: info@farbykabe.pl

Warstwa nośna:
� Mur wykonany z materiałów mineralnych tj.

beton, kamień, elementy ceramiczne lub wapienno-pia-
skowe. Podłoże może być pokryte dobrze przylegającą ce-

mentową lub cementowo-wapienną wyprawą tynkarską
lub powłoką farby elewacyjnej

Warstwa klejąca:
� Zaprawa klejąca KOMBI S *

lub klejąco-szpachlowa KOMBI
Średnie zużycie: ok. 4,0 kg/m2

Warstwa termoizolacyjna:
� Płyty ze styropianu klasy 

EPS 70 (FS-15) lub EPS 100 (FS-20)
Średnie zużycie: 1,0÷1,10 m

2

/m2

� Łączniki mechaniczne (opcjonalnie) – rodzaj,
ilość i rozmieszczenie łączników 

wg projektu technicznego

Warstwa zbrojona:
� Zaprawa klejąco-szpachlowa KOMBI

Średnie zużycie: ok. 4,0 kg/m2

� Siatka z włókien szklanych
Średnie zużycie: 1,10 m2/m2

Warstwa wykończeniowa:
� Preparat gruntujący GRUNT NOVALIT GT

Średnie zużycie: ok. 0,20 l/m2

� Polikrzemianowa (niskoalkaliczna silikatowa) 
wyprawa tynkarska NOVALIT T

Średnie zużycie:
- gr. ziarna 1,5 mm - 2,3 kg/m2

- gr. ziarna 2,0 mm - 3,0 kg/m2

- gr. ziarna 2,5 mm - 3,7 kg/m2

- gr. ziarna 3,0 mm - 4,5 kg/m2

* bliższe informacje dostępne w dziale
Obsługi Klienta Farby KABE
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