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Bezspoinowy system ociepleń (BSO) ŚNIEŻKA to dobry sposób

na ciepły dom i trwałą elewację. Technologia bezspoinowego

docieplania ścian zewnętrznych budynku polega na przymoco-

waniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z ma-

teriału termoizolacyjnego (styropianu) mocowanego do ściany

za pomocą zaprawy klejowej oraz warstwy zbrojonej i wyprawy

tynkarskiej. 

W skład Systemu Śnieżka wchodzą:

� zaprawa klejowa do styropianu ACRO-KLEJ SA lub 

ACRO-KLEJ S

� zaprawa klejowa do systemu dociepleń ACRO-KLEJ A lub

ACRO-KLEJ

� farba gruntująca ACRO-GRUNT

� tynk akrylowy z dodatkiem silikonu ACRO-TYNK A lub tynk

mineralny ACRO-TYNK S 

� styropian

� siatka z włókna szklanego

ACRO-KLEJ SA lub ACRO-KLEJ S – służy do przyklejania płyt

styropianowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń do

podłoży mineralnych: betonowych, silikatowych, ceramicz-

nych, tynków cementowych i cemento-

wo-wapiennych. Nadaje się również do

wypełniania i szpachlowania ubytków

ustabilizowanego podłoża.

ACRO-KLEJ A lub ACRO-KLEJ

– służy do wykonywania

warstwy ochronnej, zbrojo-

nej siatką z włókna szklane-

go w systemie dociepleń bu-

dynków, a także do przykle-

jania płyt styropianowych na

zewnątrz i wewnątrz po-

mieszczeń do podłoży mine-

ralnych: betonowych, silika-

towych, ceramicznych, tyn-

ków cementowych i cemen-

towo-wapiennych. Siatka zbrojeniowa zatopiona w ACRO-

KLEJU A jest doskonałym układem wzmacniającym stare tynki.

ACRO-GRUNT – stosowana w celu zwiększenia przyczepności

tynków, zmniejszenia chłonności podłoża, umożliwia poprawne

wykonanie struktury tynków cienkowarstwowych oraz redukuje

możliwość powstawania przebarwień na ich powierzchni. Prze-

znaczona jest do wykorzystania w sys-

temie dociepleń oraz pod zwykłe tynki.

Nadaje się do stosowania na zewnątrz

i wewnątrz pomieszczeń. Można nią

pokrywać powierzchnie betonowe, ce-

mentowe, cementowo-wapienne, gip-

sowe, gipsowo-kartonowe, płyty wió-

rowe itp.

ACRO-TYNK  A – gotowa do użycia ma-

sa tynkarska przeznaczona jest do wy-

konywania cienkowarstwowych, deko-

racyjnych wypraw tynkarskich w syste-

mie dociepleń budynków ŚNIEŻKA oraz

bezpośrednio na wszelkich odpowied-

nio przygotowanych podłożach bu-

dowlanych na zewnątrz budynków.

W zależności od rodzaju użytych wy-

pełniaczy zaprawa umożliwia uzyska-

nie 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 prze-

znaczona jest do ręcznego wykonywania

dekoracyjnych wypraw tynkarskich w sys-

temie dociepleń budynków ŚNIEŻKA oraz

bezpośrednio na wszelkich odpowiednio

przygotowanych podłożach budowla-

nych na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Produkowana jest w postaci suchej mie-

szanki, która po zarobieniu z wodą umoż-

liwia uzyskanie faktur: „baranka” o uziar-

nieniu ok. 1,5 mm oraz „kornika” o uziar-

nieniu ok. 2,0 mm i ok. 3,0 mm w kolorze

białym i szarym do

malowania.

ACRO-TYNK M – tynk mozaikowy gotowy

do użycia, przeznaczony jest do nakłada-

nia na ściany narażone na intensywne zu-

życie np. w dolnej części fasady, przy cią-

gach komunikacyjnych, na klatkach scho-

dowych, w biurach, w szkołach, placów-

kach handlowych i gastronomicznych.

Podłoże stanowią tradycyjne ściany beto-

nowe, tynki z zapraw cementowych i cementowo-wapiennych.

Może być nakładany na zewnątrz i wewnątrz budynków.
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