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A PROTEKTOR
védõfestékcsalád

KELLEMES LAKÓKLÍMA
GARANTÁLVA

A festékben lévõ kerámiagömböcskék egyenletesen elosz-

latják a meleget, a hõmérsékleti különbségeket kiegyenlí-

tik. Ennek következtében egy kellemes egyenletes hõmér-

sékletû lakóklíma alakul ki. Télen egyenletesen meleg,

nyáron kellemesen hûvös.

AKÁR 40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

A fûtésre, hûtésre felhasznált energia drága. A Protektor

egy jó befektetés gyors megtérüléssel – éppen azokban az

idõkben, amikor az energiaárak folyamatosan emelkednek.

Aki a Protekor festéket használja, ezt tapasztalni fogja.

IDÕJÁRÁSSAL
SZEMBENI VÉDELEM

A Protektor festékkel védett épületek egy vízhatlan, idõjá-

rási hatásoknak ellenálló ugyanakkor páraáteresztõ „lég-

zõképes” védelmet kapnak. A kerámiagömbös technológia

évtizedekre garantálja a védelmet.

REPEDÉSKÉPZÕDÉS
MEGAKADÁLYOZVA

A nagyarányú kerámia rész szabályozza a hõmérsékletet: a

hõsugárzást visszaveri, ezáltal a falfelület kevésbé meleg-

szik fel. A hõmérsékleti különbségek kiegyenlítõdnek és ez

által a résképzõdés megelõzhetõ.

HAJSZÁLREPEDÉSEK
ELTÜNTETVE

Repedezett homlokzatokat a Protektor festékkel megbíz-

hatóan és könnyen lehet javítani. Ezáltal a hajszálrepedé-

sek tartósan áthidalhatók, eltüntethetõk.

A PENÉSZKÉPZÕDÉS
MÁR A MÚLTÉ

A Protektor bevonat megnöveli a falhõmérsékletet és

egyenletes hõelosztásról gondoskodik, megfelelõ nagy-

ságban lefestett felületeknél. Nem keletkezik páralecsa-

pódás. A nedves falak, tapéta és a penészgomba-képzõdés

veszélye ez által megakadályozva. A külsõ falak is örökre

megszabadulnak az algától, penésztõl és a mohától. A

Protektor termékcsalád speciális technológiájának széles

hatás-spektruma biztosítja az aktív védelmet a mikroorga-

nizmusok ellen.

VÍZHATLANSÁG,
PÁRAÁTERESZTÉS

A festékrétegbõl képzõdött membrán tökéletes védelmet

biztosít a vízzel szemben. Ugyanakkor diffúzióképessége

magas, azaz hagyja a felületet lélegezni.

SZÁRAZ FALAK EGY
KÉZMOZDULATTAL

Nedves falak örökre elfelejtve. A festékrétegben lévõ apró

kapillárisrendszer elszállítja, kiszívja a falból a nedvességet.

UV-VÉDELEM
BIZTOSÍTVA

Az UV-fény romboló hatása a kerámia-golyócskáknak kö-

szönhetõen minimális, az UV-hullámok közel 100%-ka

visszaverõdik. Kellemes mellékhatás: a falak hosszabb

ideig maradnak élénk színûek.

ÖNTISZTULÁS
A festékréteg nem töltõdik fel elektrosztatikusan,

ezért a kosz, a füst és a pára lényegesen kevésbé tapad

meg a lefestett felületen. Ha mégis megtapad, a kültéren

egyszerûen tiszta vízzel lemosható. Beltérben egy nedves

szivaccsal szintén tisztítható.

VONZÓ
SZÍNKOMBINÁCIÓK

A régi és új építésû házakat is kitûnõen lehet az Ön ked-

venc színére kifesteni. – ezáltal ad lehetõséget a Protektor

festék kívül és belül egy attraktív, sokoldalú színezésre.

ÉRTÉKNÖVELÉS
A Protektor festék tartós védelmet nyújt az épület-

elemeknek. A régi és új épületek értéke megnõ és hosszú

távon értékálló lesz.

KÖRNYEZETVÉDELEM
MINDENEKELÕTT

A Protektor festék segít abban, hogy a fûtési rendszerek

károsanyag-kibocsátása jelentõsen csökkenjen. Az elõállí-

tás során a felhasznált energia minimális, környezetszeny-

nyezõ anyag nem kerül a környezetbe. A Protektor festék

megvásárlásával és felhasználásával Ön duplán hozzájárul

a környezetvédelemhez.

TÛZVÉDELEM
AZ ÖN BIZTONSÁGÁHOZ

A speciális klímafesték egyedülálló módon a DIN 4102-1

szabvány szerinti A2-es tûzállósági fokot ért el. Ez az érték

a beltéri festékre vonatkozik. A tûzállósági fokot minden

esetben a hordozó felülettel együtt kell vizsgálni.

KORRÓZIÓVÉDELEM
A fémfelületeket a festékréteg hermetikusan el-

zárja a nedvességtõl, esély sincs a korrózióra. Évtizedes

védelem a fémszerkezeteknek.

15 ÉV SZAVATOSSÁG
A HATÁSÖSSZETEVÕKRE

A Protektor fafesték 15 éves színtartósságot és ezzel

együtt megmaradó fényességet garantál. A felületek a be-

vonatnak köszönhetõen rendkívül tartósak lesznek, akár

15 évig megoldja azok tökéletes hõvédelmét! A korróziótól

sem kell tartania többé, a fémfesték távol tartja a fémfelü-

letektõl a nedvességet.


