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DLA T WOJEGO DOMU?

OCIEPLENIA

Gdy piękne spotyka się
z praktycznym

Nazwy zestawów - Natura, Ochrona, Wygoda, Cyrkulacja i Dekoracja - symbolizują sfery
ochronnodekoracyjne, w których rekomendujemy ich zastosowanie.
To odpowiedź na szczególne warunki i wymagania wynikające z otoczenia i konstrukcji
naszych domów: zwiększonej wilgotności, dużego zanieczyszczenia, dobrej cyrkulacji pary
wodnej, przeznaczenia budynku oraz charakteru poszczególnych jego pomieszczeń.
Głównym elementem zestawów są nowe tynki cienkowarstwowe SAH: silikonowy,
akrylowy oraz dwie hybrydy – akrylowo-silikonowy i silikonowo-silikatowy.

ATLAS NATURA

TWÓJ DOM BEZ GLONÓW

Zestaw opierający się na wykorzystaniu tynku mineralnego, polecany jest zarówno przy termoizolacji z wełny,
jak i z płyt styropianowych. Sprawdzi się szczególnie w przypadku budynków mieszkalnych i domków jednorodzinnych, zarówno w miastach jak i w strefie podmiejskiej, a także w pobliżu lasów, czyli na terenach charakteryzujących się podwyższoną i utrzymującą się wilgotnością powietrza co często skutkuje możliwością porastania
elewacji. W tym przypadku należy pamiętać o nałożeniu powłoce wykończeniowej w postaci farby silikonowej,
tworzącej zabezpieczający hydrofobowy (odpychający wodę) film.

ATLAS OCHRONA

ELEWACJA ODPORNA NA USZKODZENIA

Czyli zestaw w skład którego wchodzi tynk akrylowy, jest rekomendowany jako warstwa wykończeniowa dla
budynków gospodarczych oraz narażonych na uszkodzenia mechaniczne, ocieplanych płytami styropianowymi.
Akryl, będący głównym spoiwem tynku, sprawia, że powłoka jest elastyczna, a więc odporna na uszkodzenia
mechaniczne, oraz chroni przed szkodliwym działaniem wody, nie dopuszczając do penetrowania przez nią
elementów termoizolacji.

ATLAS WYGODA

CZYSTA ELEWACJA

Tynk silikonowy, należący do zestawu ATLAS WYGODA, to idealne rozwiązanie dla domów usytuowanych na
obszarach o podwzsyonzm zanieczyszczeniu, głównie na terenach miejskich. Stworzona powłoka jest nie tylko
wyjątkowo odporna na zanieczyszczenia – posiada również zdolność samooczyszczania się podczas opadów
deszczu (jest to tzw. „efekt lotosu”). Nie wymaga więc częstych zabiegów konserwacyjnych, zapewniając wygodne użytkowanie i długotrwałą estetykę elewacji.

ATLAS CYRKULACJA

GDY DOM ODDYCHAĆ MUSI

Ściany kilkudziesięcioletnich lub starszych domów charakteryzują się dużą paroprzepuszczalnością (w szczególności na terenach podmiejskich), którą należy utrzymać przy ich ocieplaniu. Idealnym rozwiązaniem jest tynk
silikonowo - silikatowy w ramach zestawu ATLAS CYRKULACJA. Zastosowany razem z wełną mineralną
zapewnia ścianom „swobodne oddychanie”, czyli migracje zgromadzonej pary wodnej na zewnątrz.

ATLAS DEKORACJA

DEKORACYJNE DETALE

Cokoły, fundamenty, piwnice, a także szczyty ścian, naroża i fragmenty elewacji przy drzwiach i oknach wymagają
szczególnej ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także zwiększonej odporności na działanie wody
i wilgoci. Elastyczną powłokę, niepodatną na naprężenia powstałe w wyniku uderzeń, oraz dekoracyjny wygląd
zapewni tynk mozaikowy, nałożony jako warstwa wykończeniowa zestawu ATLAS DEKORACJA.

ATLAS OCHRONA
I WYGODA

WYTRZYMAŁA i CZYSTA ELEWACJA

Hybrydowy zestaw ATLAS OCHRONA I WYGODA w skład którego wchodzi tynk akrylowo-silikonowy, polecany
jest szczególnie w przypadku domków jednorodzinnych oraz budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenach miejskich o wysokim wskażniku zanieczyszczenia, np. przy drogach o dużym natężeniu ruchu.
Silikon umożliwia samooczyszczanie się powierzchni podczas opadów (tzw. „efekt lotosu”), akryl zaś redukuje
naprężenia powstałe w wyniku drgań i hałasu spowodowanego ruchem samochodów, ograniczając ryzyko
mikropęknięć i odspajania tynku.

ATLAS WYGODA
I CYRKULACJA

TWÓJ DOM CZYSTY I ODDYCHAJĄCY

ATLAS WYGODA I CYRKULACJA to zestaw dostępny w wersji zarówno dla wełny, jak i płyt styropianowych, bazujący
na wykorzystaniu hybrydowego tynku silikonowo-silikatowego. Tworzy on powłokę odporną na zabrudzenia
wynikające z zanieczyszczenia powietrza oraz chroniące przed osadzaniem się i rozwojem mikroorganizmów
(glonów, pleśni, grzybów). Zestaw rekomendowany jest jako rozwiązanie dla domów w dużych miastach oraz na
terenach o podwyższonej i utrzymującej się wilgotności powietrza, a także w ramach termoizolacji starszych
budynków, wymagających utrzymania wysokiej paroprzepuszczalności (cyrkulacji pary wodnej). Zastosowany
razem z wełną, zwiększa również izolację akustyczną.
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Możliwość aplikacji
mechanicznej

TAK

Rodzaj tynku

WŁAŚCIWOŚCI
Paroprzepuszczalność
Odporność na uderzenia
Odporność na nasiąkliwość
powierzchniową
Odporność na starzenie
Odporność na zabrudzenia
Odporność na czynniki
biologiczne
MIEJSCE ZASTOSOWANIA
Strefa miejska
Strefa podmiejska,
niezalesiona
Bliskość skupisk zieleni
lub zbiorników wodnych
- wartość bardzo wysoka
- wartość wysoka
- wartość średnia
- wartość niska

Nowe tynki to 200 pastelowych barw a wkrótce kolejne 200 kolorów
doskonale oddających na elewacji wypełniające wnętrze domowe ciepło.
Dostosowanie koloru fasady do naszych preferencji, otaczającego budynek
krajobrazu naturalnego, sąsiadujących obiektów, dachu, okien czy drzwi
to już nie problem. Szeroki wachlarz odcieni umożliwia znalezienie
idealnego rozwiązania. Elegancki efekt będzie nam towarzyszył przez
długie lata dzięki nowoczesnym pigmentom, niewrażliwym na działanie
promieni UV, wody, detergentów i zanieczyszczeń.
O estetykę, a także nasze zdrowie, zadbają również specjalnie dobrane
biocydy – środki chroniące przed osadzaniem się na powierzchni i
rozwojem glonów, grzybów, pleśni. ATLAS zredukował zawartość
lotnych związków organicznych i zastosował wyłącznie naturalne
wypełniacze, sprawiając, że tynki są przyjazne środowisku.
Wysoka elastyczność i wytrzymałość powoduje, że
powierzchnia tynku jest odporna na uderzenia i
nie odpryskuje, a poprzez zastosowanie mikrowłókien, działających jak siatka zbrojąca, powłoka jest
odporna na spękania powstałe na skutek naprężeń
oraz częstych zmian temperatury, działanie wody i
wilgoci.
Profesjonalnym produktom o wysokiej jakości towarzyszy ponad
dwudziestoletnie doświadczenie i fachowa obsługa w osobie
Doradców Technicznych ATLASA, którzy wskażą idealne rozwiązanie
termoizolacyjne dla naszego domu. Właściwie dobrany zestaw
wpłynie zarówno na jego estetykę, jak i użytkowanie, a także
środowisko. Redukując zużycie energii cieplnej, ogranicza emisję CO2,
a tym samym pozwala na znaczne oszczędności: zmniejszenie kosztów
eksploatacji budynku i wydatków związanych z ogrzewaniem.

infolinia: 800 168 083
www.atlas.com.pl
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