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Elewacja pod niezawodn  ochron

Wobec szeregu zagro e , na jakie jest ona 

nara ona, takich jak destrukcyjne dzia anie 

czynników atmosferycznych, zanieczysz-

czenia, napr enia dynamiczne, kluczowym 

staje si  odpowiedni dobór produktów s u-

cych do jej wykonania.

Utrzymanie elewacji w dobrym stanie jest 

szczególnie trudne tam, gdzie jest ona naj-

bardziej nara ona na czynniki destrukcyjne 

– w obszarach przemys owych, na terenach, 

gdzie wyst puje wzmo ony ruch komunika-

cyjny czy w miejscach wyst powania sku-

pisk zieleni. Du a ilo  zanieczyszcze

emitowanych przez zak ady przemys o-

we i pojazdy przyczynia si  do znaczne-

go obni enia walorów estetycznych fasady. 

Osiadaj cy brud jest trudny do usuni cia, 

zw aszcza na budynkach wyko czonych 

nieodpowiednio dobranymi tynkami lub 

farbami. Dodatkowo, napr enia dynamicz-

ne spowodowane du ym nat eniem ruchu 

komunikacyjnego powoduj  p kanie pow o-

ki elewacji. Natomiast skupiska zieleni, 

w po czeniu z wilgoci , s  przyczyn  po-

wstawania ognisk korozji biologicznej – za-

rodników alg i grzybów ple niowych.

By móc d ugo cieszy  si  pi knym do-

mem, nale y si gn  po tynki i farby wy-

korzystuj ce nowoczesne technologie. 

Innowacyjne rozwi zania zastosowano 

w nowych produktach FOVEO TECH 

– Tynku Akrylowym z Teflon® surface pro-

tector TAT 15 i Farbie Fasadowej Akrylowej 

z Teflon® surface protector FAT 15. 

Unikalny, wykorzystany po raz pierwszy 

na polskim rynku w produktach tego typu do-

datek Teflon® zapobiega osadzaniu si  ku-

rzu i brudu na powierzchni elewacji, u atwia 

czyszczenie, usuwanie plam i zabrudze , za-

pewnia skuteczn  ochron  przed dzia aniem 

czynników atmosferycznych, przeciwdzia-

a wnikaniu wody i powoduje jej szybkie sp y-

wanie z powierzchni elewacji, a tak e za-

bezpiecza przed wyp ukiwaniem substancji 

ochronnych zawartych w tynkach i farbach.   

Dzi ki zastosowaniu wysokogatunkowych 

ywic, produkty FOVEO TECH charakteryzuj

si  wysok  elastyczno ci  i odporno ci  na po-

wstawanie p kni  pow oce. Ma to kluczowe 

znaczenie w miejscach wyst powania du ych 

napr e  dynamicznych, np. w pobli u ci gów 

komunikacyjnych. Problem ognisk korozji bio-

logicznej – powstawania i rozwoju zarodników 

alg i grzybów ple niowych – rozwi zuje za  za-

stosowanie BioCare Technology, specjalnych 

preparatów chroni cych elewacj  d ugo 

i skutecznie. 

Tynk i farba akrylowa z dodatkiem 

Teflon® surface protector marki FOVEO 

TECH dost pne s  w szerokiej gamie kolo-

rystycznej (240 barw) daj cej bardzo du e

mo liwo ci aran acji. Paleta powsta a

w oparciu o wnikliw  analiz  trendów kolo-

rystycznych i preferencji konsumentów. 

Nowoczesne rozwi zania proponowa-

ne przez FOVEO TECH to nie tylko pi kne, 

czystej i trwa e fasady, to równie  gwarancja 

bezpiecze stwa. Wszystkie produkty zosta-

y przebadane i uzyska y aprobat  Instytutu 

Techniki Budowlanej. 

Wygląd elewacji nie tylko ma wpływ 
na postrzeganie samego budynku, ale 
oddziałuje również na obraz otoczenia, 
w którym budynek ten jest usytuowany. 
Obok koloru, decydującego o walorach 
estetycznych, równie istotnymi elementami 
pięknej elewacji są jej trwałość i czystość. 
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