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W sytuacji gdy...
] niebagatelne znaczenie ma oszcz´dnoÊç czasu i pieni´dzy – aby szybko zamieszkaç,
bàdê oddaç do u˝ytku nowy budynek;
] wyst´puje problem ze starym budynkiem o s∏abej izolacyjnoÊci termicznej i zawilgoconych
murach, co nie pozostaje bez wp∏ywu na zdrowie i komfort jego mieszkaƒców;
] istotne jest wykonanie trwa∏ej i estetycznej elewacji odpowiednio zabezpieczonej
przed dzia∏aniem niekorzystnych czynników atmosferycznych;
] Êwiadomie pragniemy wykorzystywaç nowoczesne i innowacyjne technologie,
które u∏atwiajà ˝ycie i przyspieszajà tempo prac budowlanych...

...najlepszym
rozwiàzaniem
jest system
ociepleƒ budynków

KABE THERM NV
»KLIMA«
na bazie perforowanych
p∏yt styropianowych Austrotherm KLIMA
Co przemawia
za takim
wyborem?

Oszcz´dnoÊç czasu i pieni´dzy
Przeci´tnie potrzeba 2-3 lat, aby nowy budynek prawid∏owo wysech∏ (pozby∏ si´ wilgoci
technologicznej). Dawniej zalecano, aby dom po wybudowaniu przez pierwszà zim´ nie by∏
u˝ytkowany i sta∏ pusty. Obecnie nie trzeba traciç cennego czasu. Zastosowanie systemu KABE
THERM NV „KLIMA” daje mo˝liwoÊç wczeÊniejszego zamieszkania w nowym budynku.
Oszcz´dzajà wszyscy uczestnicy procesu budowlanego: developer szybciej oddaje budynek,
natomiast klient po skróconym okresie czasu mo˝e u˝ytkowaç mieszkanie, za które zap∏aci∏. Skraca
si´ czas oczekiwania na korzyÊci przez obie strony.

Ocieplenie z efektem osuszania
Zastosowanie systemu KABE THERM NV z perforowanymi p∏ytami styropianowymi znacznie
skraca okres wysychania Êcian. Okres ten dla murów ceglanych jest skrócony o po∏ow´
w stosunku do typowych systemów ociepleƒ, dla murów z betonu komórkowego o 58%, a dla
Êcian betonowych nawet o 62% (przy zastosowaniu technologii monolitycznych).

Zdrowy klimat wn´trz
Ograniczenie strat ciep∏a z wn´trza budynku umo˝liwia wzrost temperatury wewn´trznych
powierzchni Êcian, a niski opór dyfuzyjny systemu pozwala na stopniowà redukcj´ iloÊci zawartej
w nich wilgoci. Cieplejsze i mniej wilgotne Êciany to lepszy komfort mieszkania i mniejsze ryzyko
pojawienia si´ chorobotwórczych grzybów. Dlatego stosujàc system ociepleƒ KABE THERM NV
z perforowanymi p∏ytami styropianowymi Austrotherm KLIMA, mo˝emy byç pewni zdrowego
klimatu we wn´trzu i wi´kszego komfortu u˝ytkowania mieszkania.

Nowoczesne rozwiàzania
Perforowane p∏yty ze styropianu ekspandowanego Austrotherm KLIMA wyró˝niajà si´ zwi´kszonà
wytrzyma∏oÊcià na rozciàganie, a przede wszystkim niskim oporem dyfuzyjnym, dzi´ki czemu
pozwalajà na swobodne odprowadzenie nadmiaru wilgoci ze Êciany (podobnie jak systemy na
bazie we∏ny mineralnej). P∏yty ze styropianu sà lekkie i ∏atwe w obróbce i nie wymagajà stosowania
∏àczników mechanicznych (ko∏kowania) do wysokoÊci 10 m. P∏yty Austrotherm KLIMA
w po∏àczeniu z unikatowà polikrzemianowà, niskoalkalicznà silikatowà wyprawà tynkarskà NOVALIT
T stanowià o wyjàtkowych parametrach systemu ociepleƒ KABE THERM NV.

Trwa∏a i estetyczna elewacja
Wierzchnia warstwa elewacji jest niejako wizytówkà ka˝dego budynku, a przy tym stanowi ochron´
przed dzia∏aniem wielu niekorzystnych czynników atmosferycznych. Najlepszym materia∏em do jej
wykonania jest polikrzemianowa, niskoalkaliczna silikatowa masa tynkarska NOVALIT T. Dzi´ki
zredukowanej alkalicznoÊci (pH 8-9,5) zastosowanie tego wyjàtkowego produktu jest tak samo
∏atwe, jak stosowanie tynków akrylowych, a parametry techniczne uzyskanej wyprawy tynkarskiej
takie same, jak przy tradycyjnych tynkach krzemianowych (silikatowych).

2

KABE THERM NV »KLIMA«

Fizyka budowli
– wyjàtkowe parametry techniczne
systemu KABE THERM NV »KLIMA«
Proces dyfuzji i kondensacji pary wodnej w Êcianach wielowarstwowych zale˝y od uk∏adu tych warstw i oporów dyfuzyjnych
poszczególnych materia∏ów. Wspó∏czynnik oporu dyfuzyjnego µ jest jednym z podstawowych parametrów opisujàcych
paroprzepuszczalnoÊç materia∏ów budowlanych. Du˝e wartoÊci wspó∏czynnika np. 100 000 (folie PCV) wskazujà na materia∏ paroszczelny
natomiast ma∏e wskazujà na materia∏ paroprzepuszczalny. Gdy warstwa wewn´trzna Êciany ma du˝y opór dyfuzyjny, a zewn´trzna ma∏y,
kondensacja pary wodnej mo˝e wystàpiç w niewielkim stopniu. JeÊli panuje sytuacja odwrotna (jak ma to miejsce przy murach z betonu
komórkowego, ceramiki poryzowanej oraz ˝u˝lobetonu) – kondensacja jest bardzo du˝a (wariant 1). W tej sytuacji najkorzystniejszym
rozwiàzaniem jest wykonanie ocieplenia od strony zewn´trznej Êciany przy zastosowaniu systemu KABE THERM NV »KLIMA«
charakteryzujàcym si´ identycznym parametrem oporu dyfuzyjnego (wspó∏czynnik µ), jak warstwa konstrukcyjna Êciany. Âciana ocieplona
tym systemem zachowuje si´ jako homogeniczna (jednolita) warstwa, która równomiernie w ca∏ym przekroju oddaje wilgoç i wyklucza
ryzyko powstania niebezpiecznego zjawiska kondensacji pary wodnej (wariant 2).

Zjawisko migracji wilgoci w nowowzniesionych Êcianach ocieplonych
ró˝nymi materia∏ami termoizolacyjnymi
µ=50

µ=10

Wariant 1
Styropian
standardowy
µ=50

Nagroda
„Izolacja roku 2006”
dla systemu ociepleƒ
KABE THERM NV KLIMA

Du˝a ró˝nica
oporów dyfuzyjnych

Szkodliwa kondensacja
pary wodnej

µ=10

µ=50

50

µ=10

Wariant 2
Styropian
Austrotherm
KLIMA
µ=10
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W∏aÊciwe odprowadzanie wilgoci na zewnàtrz ze wzgl´du
na równomierny rozk∏ad oporów dyfuzyjnych wewnàtrz przegrody

µ=10

10
1

µ=1
We∏na
mineralna

Styropian
Styropian
Austrotherm KLIMA standardowy

Porównanie oporów dyfuzyjnych
poszczególnych materia∏ów termoizolacyjnych
Niski opór dyfuzyjny materia∏u = wysoka paroprzepuszczalnoÊç

Do tej pory budynki ze Êcianami zewn´trznymi wykonanymi z materia∏ów o niskim oporze dyfuzyjnym (tj. beton komórkowy, ˝u˝lobeton
i ceramika poryzowana) mo˝na by∏o ocieplaç przede wszystkim systemami na bazie we∏ny mineralnej. Wynika∏o to w du˝ej mierze
z wyjàtkowej zdolnoÊci we∏ny mineralnej do przepuszczania pary wodnej. Jednak˝e obecnie mo˝na z powodzeniem stosowaç systemy
ociepleƒ na bazie perforowanego styropianu, zapewniajàce jednolity rozk∏ad wilgoci w ca∏ej przegrodzie.

Porównanie wspó∏czynników
oporu dyfuzyjnego dla
poszczególnych materia∏ów
budowlanych

Rodzaj materia∏u

Wspó∏czynnik oporu dyfuzyjnego µ

Styropian Austrotherm KLIMA
Ceramika poryzowana
Beton komórkowy
Ceg∏a dziurawka

10
4 – 10
10
5 – 10

Równomierny rozk∏ad wspó∏czynnika oporu dyfuzyjnego w zawilgoconej przegrodzie powoduje skrócenie czasu jej wysychania
i stabilizacj´ wytrzyma∏oÊciowà przegrody, a w konsekwencji wi´kszà trwa∏oÊç ca∏ej Êciany.

System ociepleƒ na bazie perforowanego styropianu

3

TRADYCJA
Firma Farby KABE Polska jest polsko-szwajcarskim producentem
nowoczesnych materia∏ów wykoƒczeniowych do wn´trz i na elewacje. Dzi´ki
prawie 100 letniemu doÊwiadczeniu szwajcarskiego partnera – Firmy KARL
BUBENHOFER AG z Gossau, oferuje szerokà gam´ systemów ocieplania
i renowacji budynków, gotowych mas tynkarskich, farb elewacyjnych oraz farb
do wn´trz. Dzia∏a na polskim rynku ju˝ od 1995 roku, a produkty Farby KABE
majà uznanie szerokiego grona profesjonalistów, jak i odbiorców
indywidualnych.

Charakterystyka techniczna systemu
KABE THERM NV »KLIMA«
G∏ówne zalety systemu:
] Poprawia izolacyjnoÊç termicznà Êcian i ogranicza koszty ogrzewania budynku;
] Posiada zdolnoÊç swobodnego oddawania wilgoci – podobnie jak ceramika poryzowana;
] Zapobiega szkodliwej kondensacji pary wodnej wewnàtrz przegrody;
] Gwarantuje przytulny i zdrowy klimat w mieszkaniu;
] Umo˝liwia estetyczne wykoƒczenie elewacji;
] Zapewnia wysokà odpornoÊç elewacji na dzia∏anie niekorzystnych czynników atmosferycznych
i Êrodowiskowych;
] Jest ∏atwy w wykonaniu i ogranicza ryzyko powstania ewentualnych usterek;
] Sk∏ada si´ z perfekcyjnie dopasowanych elementów, umo˝liwiajàcych swobodny przep∏yw
wilgoci.

Opis produktu
i zastosowanie:

Opis produktu:
System KABE THERM NV KLIMA jest to nowoczesny system ocieplania budynków p∏ytami
z perforowanego styropianu. Jego zastosowanie pozwala uzyskaç odpowiednià izolacyjnoÊç
termicznà Êcian przy wysokich w∏aÊciwoÊciach dyfuzyjnych, umo˝liwiajàcych swobodne
wysychanie murów. Zapewnia popraw´ mikroklimatu pomieszczeƒ oraz ogranicza wp∏yw
istniejàcych mostków termicznych. Dzi´ki prostej technologii wykonania oraz wieloletniej
trwa∏oÊci tworzy estetyczne elewacje o wysokiej odpornoÊci na dzia∏anie niekorzystnych
czynników atmosferycznych. Warstwà wierzchnià systemu jest ∏atwy w aplikacji niskoalkaliczny
tynk polikrzemianowy NOVALIT T, dost´pny w bogatej palecie kolorów i faktur. W przypadku
budynków z nieotynkowanà elewacjà o wysokoÊci do 10 m wystarczajàce jest klejenie
styropianu do pod∏o˝a bez stosowania ∏àczników mechanicznych (tzn. bez ko∏kowania).

Zastosowanie:
S∏u˝y do ocieplania Êcian zewn´trznych budynków p∏ytami z perforowanego styropianu
w technologii bezspoinowego systemu ociepleƒ BSO. Stosowany jest jako system
nierozprzestrzeniajàcy ognia (NRO) w budownictwie mieszkaniowym (jedno- i wielorodzinnym),
u˝ytecznoÊci publicznej i przemys∏owym, zarówno w obiektach ju˝ istniejàcych jak i nowo
wznoszonych do wysokoÊci 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokoÊci
jedenastu kondygnacji w∏àcznie). System ten jest szczególnie zalecany na surowe Êciany
wykonane z cegie∏ i pustaków ceramicznych (w tym tak˝e poryzowanych), ale równie˝
doskonale nadaje si´ na wszelkie typowe pod∏o˝a mineralne (takie jak: beton, kamieƒ, tynk
cementowy, cementowo-wapienny oraz na Êcianach wykonanych z betonu komórkowego
i cegie∏ silikatowych), jak i na pod∏o˝a pokryte dobrze przylegajàcà pow∏okà farby elewacyjnej
lub tynku cienkowarstwowego. Mo˝e byç tak˝e stosowany na Êciany zawilgocone ale nie
noszàce Êladów zasolenia.
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JAKOÂå
Produkty Farby KABE wytwarzane sà na bazie szwajcarskiej technologii przy
u˝yciu dok∏adnie sprawdzonych receptur opartych na surowcach najwy˝szej
jakoÊci. Ich produkcja odbywa si´ zgodnie z wymaganiami systemu
zarzàdzania jakoÊcià ISO 9001: 2000. Oferowane rozwiàzania sà owocem
wieloletnich prób i badaƒ prowadzonych przez Farby KABE oraz naszych
Partnerów, a ich efektywnoÊç w ró˝nych zastosowaniach zosta∏a potwierdzona
przez dok∏adne symulacje komputerowe. System ociepleƒ KABE THERM NV
jest przebadany przez Instytut Techniki Budowlanej i posiada aprobat´
technicznà i certyfikat zgodnoÊci.

Konstrukcja systemu
KABE THERM NV »KLIMA«

Budowa systemu
KABE THERM NV
»KLIMA«

Warstwa noÊna:
] Âciana zewn´trzna wykonana
z materia∏ów mineralnych tj: beton,
beton komórkowy, kamieƒ,
elementy ceramiczne lub
wapienno-piaskowe.
Pod∏o˝e mo˝e byç pokryte dobrze
przylegajàcà cementowà,
cementowo-wapiennà wyprawà
tynkarskà lub pow∏okà farby
elewacyjnej.

Warstwa termoizolacyjna:
] Zaprawa klejàco-szpachlowa KOMBI
lub zaprawa klejàca KOMBI S
Ârednie zu˝ycie ok. 4,0 kg/m2
] Perforowane p∏yty ze styropianu
Austrotherm KLIMA EPS 70-040
Ârednie zu˝ycie ok. 1,10 m2/m2
] ¸àczniki mechaniczne
(przy wys. > 10 m) rodzaj, iloÊç
i rozmieszczenie ∏àczników
wg projektu technicznego

Warstwa zbrojona:
] Zaprawa klejàco-szpachlowa
KOMBI
Ârednie zu˝ycie ok. 4,0 kg/m2
] Siatka z w∏ókien szklanych
o gramaturze 145 g/m2
lub 160 g/m2
Ârednie zu˝ycie ok. 1,10 m2/m2

Dokumenty formalno-prawne
Certyfikat zgodnoÊci nr ITB – 0370/W/W02/3
Aprobata techniczna ITB AT-15-5445/2002
Deklaracja zgodnoÊci nr I/5 z 12.10.2004

Warstwa wykoƒczeniowa:

UWAGA:

] Preparat gruntujàcy
Grunt NOVALIT GT
Ârednie zu˝ycie ok. 0,2 l/m2

Firma Farby KABE Polska udziela gwarancji tylko
w przypadku kompleksowego zastosowania
wszystkich sk∏adników systemu ociepleƒ KABE
THERM NV.

] Polikrzemianowa (niskoalkaliczna
silikatowa) wyprawa tynkarska
NOVALIT T
Ârednie zu˝ycie:
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

Dok∏adny opis sposobu wykonania ocieplenia
znajduje si´ w instrukcji monta˝u systemów
KABE THERM, na rysunkach detali
konstrukcyjno-architektonicznych Farby KABE
oraz na kartach technicznych poszczególnych
sk∏adników systemu (www.farbykabe.pl).

System ociepleƒ na bazie perforowanego styropianu
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NOWOCZESNOÂå
Przy opracowywaniu nowych produktów dla budownictwa zawsze staramy si´
wprowadzaç innowacyjne rozwiàzania. Majàc na uwadze ogólnà tendencj´ do
maksymalnej oszcz´dnoÊci energii i ochrony Êrodowiska naturalnego,
proponujemy wyjàtkowy system ocieplania Êcian zewn´trznych na bazie
perforowanego styropianu – KABE THERM NV. Najwa˝niejszà rol´ w tym
systemie odrywa p∏yta styropianowa Austrotherm KLIMA oraz unikatowa
polikrzemianowa wyprawa tynkarska NOVALIT T. System ten jest przeznaczony
zarówno dla budynków ju˝ istniejàcych, jak i nowo wznoszonych, a jego
najwa˝niejszà zaletà jest wysoka paroprzepuszczalnoÊç i atrakcyjna cena.

Kluczowe elementy systemu KABE THERM NV »KLIMA«
P∏yta

Austrotherm
KLIMA

Podstawowym sk∏adnikiem systemu KABE THERM NV KLIMA jest perforowana p∏yta
styropianowa o wysokiej izolacyjnoÊci termicznej i wy àtkowej sprawnoÊci dyfuzyjnej,
dla której wartoÊç wspó∏czynnika oporu dyfuzyjnego jest taka sama jak dla ceg∏y
porowatej µ = 10! Przy produkcji tej p∏yty nie stosowano freonu – gazu
odpowiedzialnego za dziur´ ozonowà.
Perforowana p∏yta izolacyjna z ekspandowanego styropianu, jest przeznaczona do izolacji
cieplnej elewacji nowych budynków oraz termorenowacji budynków ju˝ istniejàcych.
Rodzaj materia∏u: polistyren ekspandowany klasy EPS 70-040
Wymiary p∏yt: 100 x 50 cm;
Dost´pne gruboÊci: 6, 8, 10, 12 cm
Wykoƒczenie kraw´dzi:
proste

Porównanie parametrów p∏yt styropianowych Austrotherm KLIMA z innymi materia∏ami termoizolacyjnymi:

Wspó∏czynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
Wspó∏czynnik przewodzenia ciep∏a λD
Napr´˝enia Êciskajàce przy 10% odkszta∏ceniu wzgl´dnym
Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie prostopad∏e do pow. czo∏owych

Polikrzemianowa
(niskoalkaliczna
silikatowa)
wyprawa tynkarska

NOVALIT T

Austrotherm
KLIMA

Standardowy styropian
EPS 70-040 (FS 15)

We∏na
mineralna

≤ 10
0,040 W/mK
≥ 70 kPa
≥ 150 kPa

≤ 50
0,040 W/mK
≥ 70 kPa
≥ 100 kPa

≤1
0,040 W/mK
≥ 40 kPa
15 – 50 kPa

Gotowy do u˝ycia, cienkowarstwowy tynk mineralny na bazie modyfikowanego szk∏a wodnego,
umo˝liwiajàcy wysokà dyfuzj´ pary wodnej i dost´pny w szerokiej palecie kolorów, faktur
i granulacji. Tworzy wyprawy o wysokiej odpornoÊci na dzia∏anie niekorzystnych czynników
atmosferycznych i proces zabrudzania. Posiada sk∏adniki zabezpieczajàce elewacj´ przed
rozwojem glonów i grzybów. Dzi´ki zredukowanej alkalicznoÊci do poziomu pH
8÷9,5 (w stosunku do tradycyjnych tynków silikatowych o pH 11÷13), jest ∏atwy w aplikacji
i ma∏o wra˝liwy na niekorzystne warunki wiàzania (wysokà wilgotnoÊç powietrza i zbyt
niskà/wysokà temperatur´ powietrza i pod∏o˝a). Podczas aplikacji nie wymaga stosowania
specjalnych Êrodków dla ochrony skóry, oczu oraz materia∏ów wra˝liwych na alkalia (tj.: szk∏o,
drewno, metale oraz materia∏y ceramiczne). Tynk ma postaç plastycznej masy z odpowiednim
dla danej faktury i granulacji kruszywem. Produkt jest podstawowym elementem systemu
ociepleƒ KABE THERM NV KLIMA.

Bazowy Êrodek wià˝àcy: specjalne modyfikowane potasowe szk∏o wodne
Wzgl´dny opór dyfuzyjny pary wodnej: Sd = 0,08 m (wymóg normowy Sd ≤ 2,0 m);
NasiàkliwoÊç powierzchniowa: w = 0,08 kg/m2h0,5
(wymóg normowy w ≤ 0,5 kg/m2h0,5);
Kolorystyka: naturalna biel i wybrane kolory z wzornika Farby KABE, NCS lub wg
dostarczonego wzoru*;
Faktury: pe∏na i drapana;
GruboÊci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm.
*) mo˝liwe do uzyskania przy u˝yciu pigmentów nieorganicznych

UWAGA:
Ze wzgl´du na nadmierne nagrzewanie elewacji prosimy przy wyborze koloru tynków
o uwzgl´dnienie wspó∏czynnika odbicia Êwiat∏a z powierzchni wyprawy tynkarskiej – wsp Y nie
powinien byç mniejszy ni˝ 20%.
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