
Genialnie proste 
— po prostu genialne

KefaAkustik
Akustyczna powłoka antyskrolinowa

Ochrona przed wilgocią oraz słuchu

Mikropory w połączeniu z „ciężkimi” elementami wykazują właściwości tłumienia dźwięków oraz regulacji wilgotności

Wykończone wnętrze hali sportowej

Pochłania dźwięk i zapobiega kapaniu wody

Struktura mikroporów powłoki KefaAkustik utrzymuje suchą 

powierzchnię bez kropli wody, chroniąc w ten sposób przed usz-

kodzeniami takimi jak erozja, rdza i pleśń. Ponadto składniki mi-

neralne skutecznie tłumią drgania własne materiału i tym samym 

hamują powstawanie odgłosów, jednocześnie nie obciążają w 

znaczący sposób konstrukcji dodatkowym swoim ciężarem.

Redukcja hałasu przy użyciu KefaAkustik Aplikacja urządzeniem natryskowym

Zastosowanie: KefaAkustik jest dostępny jako produkt gotowy do 

użycia. Powłoka nadaje się do blachy stalowej ocynkowanej, alumi-

nium, stopów cynku i aluminium, stali nierdzewnej oraz powierzchni z 

ochroną antykorozyjną lub bez.            

Właściwości: Redukcja dźwięków (wygłuszanie) i ochrona przed wodą 

kondensacyjną oraz niszczącymi skutkami jej działania, izoluje termicznie, 

bezemisyjna, odporna na wysoką temperaturę, ochrona przeciwpożarowa.

Problemy z hałasem i kapiącą wodą? KefaAkustik to doskonała ochrona przed działaniem niepożądanej wody konden-
sacyjnej i hałasem powodowanym przez metalowe elementy konstrukcyjne, takie jak blachy trapezowe, zadaszenia i 
kanały wentylacyjne. Ochrona budynków, towaru i zdrowia ( słuchu ) — skutecznie, ekologicznie i genialnie prosto.
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czas trwania odgłosów
 (A) (B)
faktor utraty drgań 0,02 0,12
absorpcja dźwięku na frekwencje 0,5-1,5% 20-30%



©
 K

E
FA

 S
ys

te
m

 G
m

bH
 · 

05
/2

01
7 

· G
ra

fik
: w

w
w

.fo
rm

fe
e.

de
 · 

Te
xt

: w
w

w
.te

xt
de

si
gn

-b
er

lin
.d

e

KEFA System GmbH 
Idstedt 6 · D-24326 Dersau 
Telefon +49 (0)4526 17 06 · www.kefasystem.com

Przegląd produktów

Twój KefaAkustik Partner:

KefaRid
Fizyczna ochrona przed 
pleśnią
Powłoka ochronna i naprawcza 
zabezpieczająca przed pleśnią 
i bakteriami we wnętrzach bu- 
dynków. Powiększona powierz-
chnia rozprasza wodę i oddaje 
ją szybko do powietrza w po-
mieszczeniu. Dzięki KefaRid po- 
wierzchnie są higieniczne, a kli-
mat pomieszczeń lepszy. Mikroor-
ganizmy nie mają żadnych szans, 
ponieważ KefaRid to fizyka, która 
nigdy nie zawodzi.

KefaTherm Exterieur 
„Makijaż” permanentny fasad
Zabrudzenia, algi, spękania 
pod wpływem niskich tempera-
tur lub erozji na fasadach? Nie 
z KefaTherm Exterieur. Jego 
specjalna, mikroporowata struk-
tura reguluje wodę opadową i 
kondensacyjną na powierzchni, 
optymalnie chroniąc ją przed 
atakiem mchu i alg oraz usz-
kodzeniami pod wpływem wil-
goci i zabrudzenia. Długotrwała, 
skuteczna ochrona bez chemi-
cznych substancji toksycznych.

KefaTherm
Doskonała ochrona przed 
wodą kondensacyjną
KefaTherm to najlepsza ochro-
na przed kapiącą wodą i skut-
kami następczymi, takimi jak 
erozja, gnicie i korozja. Jego 
wyjątkowa, mikroporowata 
struktura wspomaga odpa-
rowywanie i utrzymuje suche 
powierzchnie bez kropli wody. 
Towary, inwentarz i substancja 
budowlana pozostają zabez-
pieczone, a koszty utrzymania 
stają się znacznie niższe.

Drainputz 
Tynk wielofunkcyjny
Drainputz — tynk osuszający, izo-
lacyjny i przeciwpożarowy — za-
pewnia zdrowe ściany zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz bu-
dynków. W kuchni, piwnicy, na 
fasadzie, do izolacji wewnętrznej 
bądź renowacji — struktura mik-
roporów tynku Drainputz reguluje 
wilgotność muru i zapobiega w ten 
sposób powstawaniu pleśni, mchu, 
gromadzeniu się wody, wykwitów 
solnych itp. Proste i długotrwałe 
rozwiązanie.


