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KELLEMES LAKÓKLÍMA
GARANTÁLVA

A festékben lévõ kerámiagömböcskék

egyenletesen eloszlatják a meleget, a

hõmérsékleti különbségeket kiegyenlí-

tik. Ennek következtében egy kellemes

egyenletes hõmérsékletû lakóklíma

alakul ki. Télen egyenletesen meleg,

nyáron kellemesen hûvös.

ENERGIA-
MEGTAKARÍTÁS

A fûtésre, hûtésre felhasznált energia

drága. A Protektor egy jó befektetés

gyors megtérüléssel – éppen azokban

az idõkben, amikor az energiaárak fo-

lyamatosan emelkednek. Aki a Pro-

tekor festéket használja, ezt tapasztal-

ni fogja.

IDÕJÁRÁSSAL
SZEMBENI VÉDELEM

A Protektor festékkel védett épületek

egy vízhatlan, idõjárási hatásoknak el-

lenálló ugyanakkor páraáteresztõ „lég-

zõképes” védelmet kapnak. A kerámi-

agömbös technológia évtizedekre ga-

rantálja a védelmet.

REPEDÉSKÉPZÕDÉS
MEGAKADÁLYOZVA

A nagyarányú kerámia rész szabályozza

a hõmérsékletet: a hõsugárzást vissza-

veri, ezáltal a falfelület kevésbé meleg-

szik fel. A hõmérsékleti különbségek

kiegyenlítõdnek és ez által a résképzõ-

dés megelõzhetõ.

HAJSZÁLREPEDÉSEK
ELTÜNTETVE

Repedezett homlokzatokat a Protektor

festékkel megbízhatóan és könnyen le-

het javítani. Ezáltal a hajszálrepedések

tartósan áthidalhatók, eltüntethetõk.

A PENÉSZKÉPZÕDÉS
MÁR A MÚLTÉ

A Protektor bevonat megnöveli a falhõ-

mérsékletet és egyenletes hõelosztás-

ról gondoskodik, megfelelõ nagyság-

ban lefestett felületeknél. Nem kelet-

kezik páralecsapódás. 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 tech-

nológiájának széles hatás-spektruma

biztosítja az aktív védelmet a mikroor-

ganizmusok ellen.

SZÁRAZ FALAK EGY
KÉZMOZDULATTAL

Nedves falak örökre elfelejtve. A fes-

tékrétegben lévõ apró kapillárisrend-

szer elszállítja, kiszívja a falból a ned-

vességet.

UV-VÉDELEM
BIZTOSÍTVA

Az UV-fény romboló hatása a kerámia-

golyócskáknak köszönhetõen minimá-

lis, az UV-hullámok közel 100%-ka

visszaverõdik. Kellemes mellékhatás: a

falak hosszabb ideig maradnak élénk

színûek.

A PROTEKTOR védõfestékcsalád
összefoglaló
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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.

VÍZHATLANSÁG,
PÁRAÁTERESZTÉS

A festékrétegbõl képzõdött membrán

tökéletes védelmet biztosít a vízzel

szemben. Ugyanakkor diffúzióképessé-

ge magas, azaz hagyja a felületet léle-

gezni.

VONZÓ
SZÍNKOMBINÁCIÓK

A régi és új építésû házakat is kitûnõen

lehet az Ön kedvenc színére kifesteni. –

ezáltal ad lehetõséget a Protektor fes-

ték kívül és belül egy attraktív, sokolda-

lú színezésre.

ÉRTÉKNÖVELÉS
A Protektor festék tartós védel-

met nyújt az épületelemeknek. A régi és

új épületek értéke megnõ és hosszú tá-

von értékálló lesz.

KÖRNYEZETVÉDELEM
MINDENEKELÕTT

A Protektor festék segít abban, hogy a

fûtési rendszerek károsanyag-kibocsá-

tása jelentõsen csökkenjen. Az elõállí-

tás során a felhasznált energia mini-

mális, környezetszennyezõ anyag nem

kerül a környezetbe. A Protektor festék

megvásárlásával és felhasználásával

Ön duplán hozzájárul a környezetvéde-

lemhez.

TÛZVÉDELEM
AZ ÖN BIZTONSÁGÁHOZ

A speciális klímafesték egyedülálló

módon a DIN 4102-1 szabvány szerinti

A2-es tûzállósági fokot ért el. Ez az ér-

ték a beltéri festékre vonatkozik. A tûz-

állósági fokot minden esetben a hordo-

zó felülettel együtt kell vizsgálni.

KORRÓZIÓVÉDELEM
A fémfelületeket a festékréteg

hermetikusan elzárja a nedvességtõl,

esély sincs a korrózióra. Évtizedes vé-

delem a fémszerkezeteknek.

15 ÉV SZAVATOSSÁG
A Protektor fafesték 15 éves

színtartósságot és ezzel együtt meg-

maradó fényességet garantál. A felüle-

tek a bevonatnak köszönhetõen rendkí-

vül tartósak lesznek, akár 15 évig meg-

oldja azok tökéletes hõvédelmét! A kor-

róziótól sem kell tartania többé, a fém-

festék távol tartja a fémfelületektõl a

nedvességet.



ENERGIAMEGTAKARÍTÁS • TARTÓS HÕVÉDELEM
PENÉSZMENTESÍTÉS egyetlen kézmozdulattal?

Igen! Fedezze fel!
A Protektor festékcsalád felhasználásával Önnek nem kell lecserélnie fûtõrend-

szerét, szigetelnie falait, hogy csökkenjen fûtésszámlája. Nem kell felszerelnie

klímát, drágán tetõt szigeteltetnie, hogy ne legyen lakásában, tetõterében nyáron

forróság. Egyedülálló, kerámiát tartalmazó festékcsaládunk használatával keve-

sebb lesz a fûtésszámlája, otthonának homlokzata és tetõje új és tiszta lesz évti-

zedekig, mintha frissen festették volna.

Ismerje meg a Protektor festékcsalád nyújtotta számos elõnyt. Válassza Ön is az

állandó egyenletes egészséges klímát, a legnagyobb kánikulában is hûs lakást.

Javítsa jelentõsen Ön és családja komfortérzetét. Értékesebbé teszi az otthon töl-

tött idõt, megváltoztatja az életét!

Megengedheti ezt Ön magának?
Valószínûleg jóval többet költ szobája, háza gyakori átfestésére, homlokzat- és te-

tõszigetelésre, aránytalanul magas fûtésszámlára, idõjárás okozta károk javítá-

sára, falai penészmentesítésre, légkondicionáló gép beszerzésére és üzemelte-

tésére. A kérdés valójában az, hogy megengedheti-e, hogy fülledt melegben éljen

és dolgozzon, házának koszos, repedezett homlokzatát nézze minden nap, kite-

gye magát és családját az állandó megfázás kockázatának, illetve a penészese-

dés káros hatásainak?
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A belül üreges kerámiagömbök képe ezerszeres nagyításban, golyók mérete: 20–120 μm



Mitõl annyira különleges ez a kerámiafesték?
A Protektor festékek hatásösszetevõinek köszönhetõen biztosítja, hogy kevesebbet

keljen fûtenie télen, nyáron pedig kellemesen hûs legyen lakásában, tetõterében.

Gondoskodik arról, hogy az Ön lakása, hálószobája, irodája ne forrósodjon fel: ál-

landó, egyenletes hûs levegõ legyen, függetlenül a kinti kánikulától. Védelmet nyújt

a jégesõ, szél és hó ellen. A nap káros sugarai nem tudnak kárt tenni házában.

Mibõl van a Protektor festék, minek köszönheti
ezeket a tulajdonságokat?
A Protektor festékcsalád speciális alapanyag-összetételének köszönheti egye-

dülálló, elõnyös tulajdonságait. Az egyik alapanyag a nagy ellenálló képességgel

rendelkezõ, belül üreges, milliméter törtrészének megfelelõ nagyságú, kerámia

gömböcskék, melyek a megszáradt festékrétegnek több mint 55%-át teszik ki. A

másik fontos anyag a rendkívül erõs tapadóképességgel rendelkezõ, ellenálló,

ugyanakkor rugalmas, színezhetõ kötõanyag.

Hogyan mûködik, hogyan hat

a Protektor védõfesték?
E kiadványunkban közérthetõen ismertetjük a Protektor termékek tulajdonságait.

Ennek során nem a teljes technikai precizitásra, hanem az érthetõségre töreked-

tünk. Részletesebb magyarázatot weboldalunkon talál:

www.protektorfestek.hu

Elõnyös tulajdonságok kültéri felhasználás esetén

VÉDELEM
A Protektor kültéri festékek extrém ellenálló képességgel rendelkeznek az összes

káros környezeti hatással szemben. A festékrétegben nagy mennyiségben megta-

lálható kerámiagömböcskék hatékony védelmi rendszert képeznek a köddel, vihar-

ral, záporral, savakkal szemben. Esõt, havat távol tartja. A kerámia alapanyagnak

köszönhetõen nem alakulnak ki repedések, a nedvesség nem hatol be a falba.

FALSZÁRÍTÁS — ENERGIAMEGTAKARÍTÁS 
A festékréteg aktívan hozzájárul a falak kiszárításához, mivel a nedvesség csak

belülrõl kifelé távozhat. Ezáltal szárazabbak lesznek a falak, melynek következté-

ben a hõtechnikai tulajdonságai, mint a hõszigetelõ képesség javul. A nedvessé-

get a festékréteg gyakorlatilag „kiszívja”. Ennek a hatása, hogy a hõveszteség

csökken, mivel a szárazabb falak kevesebb hõt vezetnek el, azaz jobban szigetel-

nek. Következmény: megtakarítás a fûtési költségekben.
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A szárazabb falak

a téli napsugár-

zás hõjét hatéko-

nyabban eltárol-

ják, ezáltal keve-

sebb energia

szükséges a szo-

bák fûtéséhez.

Nyáron, a hõ-

visszaverés és a

Protektor festék

által elõidézett

nedvességtranszport (belülrõl kifelé) következtében párolgási folyamat indul

meg. A falból kiszívott nedvesség a falról elpárolog. Mivel a párolgás hõelvonás-

sal jár, így lényegesen hûti a felületet. Ezáltal nemcsak a szobák lesznek hûvö-

sebbek, hanem a külsõ falak is szárazak maradnak. Mellékhatásként a szigetelt

homlokzatokon gyakran elõforduló algaképzõdés is megelõzve. 

A kerámiafesték miatt nem rakódik le piszok a falfelületre, mivel semmilyen ké-

miai kapcsolat nem keletkezik a festék és a kosz között. A kosz egyszerûen le-

mosható, nem kell gyakran felújítani.

Elõnyös tulajdonságok beltéri felhasználás esetén
NYÁRON a festékréteg rész-

ben megköti a nedvességet,

azután elpárologtatja. A pá-

rolgás hõelvonással jár, a

szobák hõmérséklete érez-

hetõen csökken.

TÉLEN gondoskodik a fes-

tékréteg egy egyenletes

hõelosztásáról és a levegõ

csekélyebb felkavarásáról,

ami egy kellemesebb klímá-

hoz vezet a lakószobákban –

allergiával és asztmával

küszködõknek is ideális.

Emellett a felesleges nedvességet a festékréteg elszállítja a falból, ezáltal a kiszá-

rítással egy jobb hõszigetelõ képességet eredményez. Kevesebbet kell fûteni

ugyanakkora szobahõmérséklet eléréséhez, illetve megtartásához.

EGÉSZ ÉVBEN gondoskodik a Protektor beltéri festék fizikai tulajdonságain ke-

resztül, hogy a relatív páratartalom az optimális 55% körül legyen. Ezzel is hoz-

zájárul a penészgomba-képzõdés megakadályozásához.
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Protektor beltéri falfesték
Megoldás a magas fûtésszámlára,

a dohos levegõre és

az allergiás betegségekre

Száraz falak
egyetlen kézmozdulattal



Miben tud többet a Protektor beltéri falfesték,
mint egy hagyományos falfesték vagy hõszigetelés?
A kerámiafesték tulajdonságai által biztosítja a kellemes friss levegõt, falai penész-

mentességét, és azt, hogy kevesebbet kelljen fûtésre fizetni. Fedezze fel, hogyan.

Hogyan védi a Protektor beltéri falfesték az Ön egészségét?

Egyszerûen megfogalmazva „membrán nejlonzacskó helyett”. A beltéri falfesték

ellentétben sok hõszigetelési eljárással, nem zárja le falait, hanem magas diffú-

zióképességgel rendelkezik, azaz hagyja a falakat lélegezni.

Miért jó ez Önnek?
A falakból a páratartalom akadálytalanul tud távozni . Így javul a fala hõszigete-

lõ képessége és csökken a penészgombák megtelepedésének valószínûsége.

Allergiásoknak is ideális.

Hogyan tudja ezt a Protektor beltéri falfesték elérni? 

A festék kötõanyaga pórusos szerkezetû, amely reagál a levegõ folyton változó

páratartalmára. A felesleges párát megköti, majd késõbb elpárologtatja. A levegõ

pártartalmát így az optimális 55%-os szinten tartja. Hasonlóképp mûködik, mint

a Gore-Tex™ a textileknél. Egészséges páraáteresztõ membránként mûködik.
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Kellemes, napsugárzáshoz hasonló egyenletes
meleg, a „kályhaeffektus” miatt.
A beltéri falfesték a hõt a falon

egyenletesen eloszlatja. A pontsze-

rû fûtéssel szemben az egész falfe-

lület sugározza a kellemes meleget. 

Miért jó ez Önnek? 
Amikor egy hõforráshoz közel

ülünk – legyen az radiátor vagy

kályha –, gyakran perzselõ

meleget érzünk. Ellenben ha

távolabb vagyunk, jóval alacso-

nyabb hõmérsékletet érzünk.

A Protektor beltéri falfesték

használatával elkerüljük a pontszerû fûtés hátrányait, a festék az egész szobában

egyenletesen szórja szét a meleget. Ez a fajta hõsugárzás a rendkívül kellemes.

Független orvosi szakvélemények szerint a sugárzó hõ jóval egészségesebb is.

Hogyan tudja a Protektor beltéri festék ezt elérni? 

A Protektor beltéri falfestékkel lefestett fal egy egybefüggõ keramikus felületet

képez. A festékrétegben szoros összeköttetésben lévõ kerámia-gömböcskék a

szobában és a fal felületén is egyenletesen szétterítik a hõt. Pontszerû fûtés he-

lyett az egész fal sugározza a kellemes meleget.

Sose fázik fel a lábain keresztül, a fûtést is letekerheti!
A beltéri falfesték a szobában a meleget egyenletesen eloszlatja. Nem alakul ki a

levegõ hõmérséklet szerinti rétegzõdése.
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Miért jó ez Önnek?
Orvosilag igazolt tény, hogy az ember a legkönnyebben a lábán keresztül fázik

fel. Gyakran nem is vesszük észre, hogy fázik a lábunk, mert a felsõtest magas-

ságában már meleg van. Ez azért alakul ki, mert a meleg levegõ felszáll a pla-

fon irányába, majd lehûlve ismét leereszkedik. Az egyenletes hõelosztás miatt

nem kell a plafont fûteni, jelentõsen csökken a fûtésre költött pénz.

Hogyan tudja a Protektor beltéri festék ezt elérni? 

A Protektor beltéri falfestékben található kerámiagömbök gondoskodnak a me-

leg egyenletes eloszlatásáról. A kerámiagolyók a festékréteg felszínén egy egye-

netlen felületet képeznek. A kerámiagolyók felületérõl a hõhullámok szétszóród-

va verõdnek vissza. A Protektor beltéri falfesték hatásmechanizmusának követ-

keztében a hõmérséklet különbség a padló és a plafon között egy-két fok. Nem

alakul ki a levegõ hõmérséklet szerinti rétegzõdése. Nem kell a plafon magassá-

gában a levegõt 30 fokra felfûteni, ha lábmagasságban 20 fokot szeretnénk elér-

ni. Egyenletes, kellemes meleg alacsonyabb fûtési költségek mellett.

A dohos, penészes falaknak vége!
A Protektor beltéri falfesték használatával a falak egyenletesen melegek lesznek.

Nem alakulnak ki hõhidak. Nem lesz sehol a lakáson belül páralecsapódás.

Miért jó ez Önnek?
A penészgomba spórái a levegõben mindenhol megtalálhatók. A penészképzõ-

dés egyik legfontosabb feltétele a nedvesség. Mivel nincs lecsapódás, ezért a

penészgombák nem találnak táptalajt a megtelepedéshez. A falak nem lesznek

penészesek és a levegõ nem dohosodik, állandóan friss lesz.
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Hogyan tudja a Protektor beltéri festék ezt elérni? 

A festékrétegben található kerámiagömbök a hõt egyenletesen szétoszlatják a fe-

lületen. Nem alakul ki a harmatpont, az a hõmérsékleti pont, amikor a pára víz

formájában lecsapódik. A festékréteg enyhén antibakteriális vegyületet is tartal-

maz, amely megakadályozza a különbözõ gombák, fertõzések terjedését.

Akár 40%-os energiamegtakarítás télen!
A Protektor falfesték a falat kiszárítja, a hõt egyenletesen eloszlatja és szabályoz-

za a lakás páratartalmát.

Miért jó ez Önnek? 
A szárazabb falaknak nõ a hõszigetelõ képessége, ugyanis a száraz falak jobban

szigetelnek, mint a nedvesek. Az egyenletes hõelosztás miatt lejjebb lehet te-

kerni a fûtést, a páraszabályozás következtében alacsonyabb hõmérsékletet is

melegebbnek érez. A gyakorlati tapasztalatok alapján akár 40%-kal is kevesebb

télen a fûtésre költött pénz.

Hogyan tudja a Protektor beltéri festék ezt elérni? 

A beltéri festékbõl képzõdött bevonat a felesleges nedvességet kapilláris rend-

szerének segítségével kivonja a falból és elpárologtatja. Így növeli az épületelem

hõszigetelési képességét. A beltéri festékben lévõ kerámiagömbök visszaverik a

hõhullámokat. A költségesen elõállított meleg nem szökik ki a lakásból.

• 13 •



Protektor kültéri falfesték
Megoldás a magas fûtésszámlára,

az elviselhetetlen hõségre és

a repedezõ, koszos

homlokzatokra



Miben tud többet a Protektor kültéri falfesték,
mint a többi kültéri falfesték vagy hõszigetelés?

Háza évtizedekig úgy néz ki, mintha frissen festették volna, lényegesen keveseb-

bet fog fizetni fûtésre, a klímát nem kell többé nyáron bekapcsolnia. Ismerje meg,

hogyan!

PROTEKTOR FALFESTÉK:
Nincs szüksége klímaberendezésre többé!
A kültéri falfesték szinte teljesen visszaveri a hõhullámokat. Nem engedi felme-

legedni a lefestett falfelületet.

Miért jó ez Önnek? 
Nem forrósodnak át lakása falai. A legnagyobb kánikulában is kellemes, hûs le-

vegõ lesz a lakásban, padlástérben, a legfelsõ szinten. A légkondicionáló beren-

dezést nem kell bekapcsolnia és drágán mûködtetnie. Orvosi vélemények sze-

rint a nyári megfázások 78%-a a klímaberendezések miatt fordul elõ. A kültéri

festék használatával Ön ezt elkerülheti. A nyári hõmérséklet akár 5–6 Celsius

fokkal is kevesebb lehet.
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Hogyan tudja ezt a Protektor kültéri falfesték elérni? 

A kültéri falfestékben lévõ kerámiagömbök a hõsugárzást szinte teljesen visszave-

rik. Vizsgálatok kimutatták, hogy a klímafestékkel lefestett homlokzatok fele annyi

hõt nyelnek el, mint a hagyományos fehér kültéri festékkel festett homlokzatok.

Ha rendesen felöltözteti lakását,
rengeteget spórolhat télen!
A Protektor kültéri falfestékkel kifestett házak télen jóval lassabb hûlnek ki. A fa-

lak szárazak maradnak. A festék anyagának következtében a téli napsugárzás

hõjét a festék át tudja adni a falaknak.

Télen kevesebb lesz fûtésszámlája
ugyanakkora komfortérzet mellett.
Hogyan tudja a Protektor kültéri festék ezt elérni? 

Ahogy a kívülrõl jövõ hõhullámokat visszaveri a festék, ugyanúgy visszaveri a fal

irányából jövõ hõhullámokat. Mérések igazolták, hogy a falak így négyszer las-

sabban hûlnek ki, és sosem hûlnek a környezet hõmérséklete alá. Ezáltal a falak

hosszabb ideig õrzik meg az értékes meleget. 

A száraz falak hõszigetelõ és hõtároló képessége nagyságrendekkel nagyobb,

mint a nedves falaké. A festék védelmi képességén keresztül hozzájárul ahhoz,

hogy a fal hõszigetelõ képessége megmaradjon.
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PROTEKTOR FALFESTÉK:
hogy homlokzata sose repedezzen többet
A kültéri falfesték a homlokzaton egy rugalmas, ugyanakkor ellenálló felületet

képez. A hajszálrepedéseket áthidalja, elfedi.

Miért jó ez Önnek? 
Házának falai szépek maradnak, nem fogják repedések csúfítani, hõszigetelõ

képessége megmarad.

Hogyan tudja a Protektor kültéri festék ezt elérni?

A kültéri festék kötõanyaga rendkívül rugalmas. Hivatalos mérések szerint a fe-

lület szakadási nyúlását 147%-kal növeli meg. Hajszálrepedések végérvényesen

áthidalva.

Évtizedes védelem a homlokzatnak
hóval, esõvel, sóval, savakkal szemben
A kültéri falfestékkel festett homlokzat ellenáll a káros környezeti hatásoknak.

Miért jó ez Önnek? 
Falai évtizedek múltán is frissen festettnek néznek ki. Nem mállik le, nem pú-

posodik fel. Falainak hõszigetelõ funkciója megmarad.
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Hogyan tudja a Protektor kültéri festék ezt elérni?

A védõfesték rugalmasan átfedi repedéseket, víz és csapadék nem tud behatolni.

A kerámia gömböcskék ellenállnak a sónak, esõnek, savaknak. Így megvédi a fa-

lat a lepusztulástól, megõrzi a fal hõszigetelõ képességét.

A falak és homlokzatok újszerûek
maradnak még évtizedek múltán is!
A Protektor kültéri falfesték egy szinte teljes mértékben öntisztuló felületet képez.

Miért jó ez Önnek?
Felületei falai hosszú évekig tiszták maradnak, ha mégis lerakódik egy kis kosz,

azt vízzel könnyen lemoshatja. 

Hogyan tudja a Protektor kültéri falfesték ezt elérni? 

A Protektor kültéri falfesték nem létesít vegyi kapcsolatot a levegõben lévõ porral

és egyéb apró koszrészecskékkel. A Protektor falfesték 15 éves színtartósságot

és ezzel együtt megmaradó fényességet garantál.
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Protektor tetõfesték
válasz a magas fûtésszámlára,

az elviselhetetlen hõségre és

a repedezõ, koszos tetõcserepekre

a gyors és praktikus

tetõszigetelésre

Gyors és praktikus

tetõszigetelés



Miben tud többet a Protektor tetõfesték,
mint a többi tetõfesték vagy tetõszigetelés? 

Nézzük végig, hogy éri el a tetõfesték hogy házának teteje évtizedekig úgy nézzen

ki, mintha frissen festették volna, hogyan fog Ön kevesebben fizetni fûtésre, mi-

ért nem kell köbbé a klímát nyáron bekapcsolnia?

PROTEKTOR TETÕFESTÉK:
Nincs szüksége klímaberendezésre többé!
A Protektor tetõfesték szinte

teljesen visszaveri a hõhullá-

mokat. Nem engedi felmele-

gedni a lefestett felületet. Ké-

pes bizonyos mennyiségû ned-

vességet eltárolni, majd ké-

sõbb elpárologtatni, így is hût-

ve a tetõt.

Miért jó ez Önnek? 
Nem forrósodik át tetõ-

tere. A legnagyobb ká-

nikulában is kellemes

hûs levegõ lesz a pad-

lástérben, legfelsõ szin-

ten. A légkondicionáló

berendezést nem kell

beszerezni. Orvosi véle-

mények szerint a nyári

megfázások 78%-a a

klímaberendezések mi-

att fordul elõ. A tetõfes-

ték használatával Ön

ezt elkerülheti. A nyári

hõmérséklet akár 5–6

°C fokkal is kevesebb

lehet.

Hogyan tudja ezt a

Protektor tetõfesték

elérni?

A tetõfestékben lévõ kerámiagömbök a hõsugárzást szinte teljesen visszaverik.

Mérések kimutatták, hogy a kerámia tartalmú tetõfestékkel lefestett felületek

feleannyi hõt nyelnek el, mint a hagyományos fehér festékkel festett felület.
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Használja a Protektor tetõfestéket,
rengeteget spórolhat télen!
A Protektor tetõfestékkel kifestett házak télen jóval lassabban hûlnek ki. A tetõ-

szerkezet száraz marad.

Miért jó ez Önnek? 
Télen lényegesen, akár 25%-kal kevesebbek lesz fûtésszámlája ugyanakkora

komfortérzet mellett.

Hogyan tudja a Protektor tetõfesték ezt elérni? 

A szárazabb tetõ hõszigetelõ és hõtároló képessége nagyságrendekkel nagyobb.

A festék védelmi képességén keresztül elõsegíti azt, hogy a tetõ hõszigetelõ ké-

pessége megmaradjon.

PROTEKTOR TETÕFESTÉK:
tetõcserepei sose repedezzenek többet!
A tetõfesték a tetõn egy rugalmas, ugyanakkor ellenálló felületet képez. A haj-

szálrepedéseket áthidalja, elfedi.
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A Miért jó ez Önnek? 
A különbözõ hõtágulású építõanyagok találkozásánál gyakori a repedésképzõ-

dés. A repedésekbe a víz behatolhat, ami további károsodást okozhat. Házának

teteje szép marad, nem fogják repedések csúfítani, hõszigetelõ képessége

megmarad. Zsindelytetõ esetén a cserepek vége nem töredezik be, és nem vál-

nak ki belõle káros anyagot tartalmazó darabok.

Hogyan tudja a Protektor tetõfesték ezt elérni? 

A tetõfesték kötõanyaga rendkívül rugalmas. Hivatalos mérések szerint a felület

szakadási nyúlását 147%-kal növeli meg. Hajszálrepedések végérvényesen áthi-

dalva.

PROTEKTOR TETÕFESTÉK:
Évtizedes védelem a tetõnek
hóval, esõvel, sóval, savakkal szemben
A tetõfestékkel festett tetõ ellenáll a káros környezeti és idõjárási hatásoknak.

Miért jó ez Önnek? 
Falai évtizedek múltán is frissen festettnek néznek ki. Nem mállik le, nem pú-

posodik fel. Falainak hõszigetelõ funkciója megmarad.

Hogyan tudja a Protektor tetõfesték ezt elérni? 

A tetõfesték rugalmasan átfedi repedéseket, víz és csapadék nem tud behatolni.

A kerámiagömböcskék ellenállnak a sónak, esõnek, savaknak. Így megvédi a fa-

lat a lepusztulástól, megõrzi a fal hõszigetelõ képességét.

A tetõ újszerû marad évtizedek múltán is
A Protektor tetõfesték megakadályozza a falfelületek elektromos feltöltõdését és

így nem jön létre elektrosztatikus kapcsolat a levegõben lévõ porral és egyéb apró

koszrészecskékkel. A festékréteg egy szinte tökéletesen öntisztuló felületet képez.

Miért jó ez Önnek?
Házának teteje hosszú évekig tiszta marad, nem penészesedik, moha nem te-

lepszik meg rajta. Vegyszerrel való kezelés nem szükséges.

Hogyan tudja a Protektor tetõfesték ezt elérni? 

Vegyi kapcsolat nem lép fel a koszrészecskékkel, piszok nem rakódik le. A kerá-

mia gömböcskék felületét könnyen le lehet tisztítani. A Protektor tetõfesték 15

éves színtartósságot és ezzel együtt megmaradó fényességet garantál.
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Protektor fafesték
a válasz a tartós favédelemre,

a repedezõ, koszos fafelületekre,

a kellemes klímára

a faépületekben is



Miben tud többet a Protektor fafesték,
mint a többi fafesték? 

Nézzük végig, hogy éri el a fafesték hogy háza évtizedekig úgy nézzen ki, mintha

frissen festették volna, hogyan fog Ön kevesebben fizetni fûtésre, miért nem kell

többé a klímát nyáron bekapcsolnia?

PROTEKTOR FAFESTÉK:
Nincs szüksége klímaberendezésre többé!
A fafesték szinte teljesen visszaveri a hõhullámokat. Nem engedi felmelegedni a

lefestett fafelületet.

Miért jó ez Önnek?
Nem forrósodnak át faépületei. A legnagyobb kánikulában is kellemes hûs le-

vegõ lesz. Klímára nem kell költeni. Orvosi vélemények szerint a nyári megfá-

zások 78%-a a klímaberendezések miatt fordul elõ. A fafesték használatával Ön

ezt elkerülheti. A nyári hõmérséklet akár 5–6 °C fokkal is kevesebb lehet.

Hogyan tudja ezt a Protektor fafesték elérni? 

A fafestékben lévõ kerámiagömbök a hõsugárzást szinte teljesen visszaverik.

Vizsgálatok kimutatták, hogy a Protektor fafestékkel lefestett felület feleannyi hõt

nyel el, mint a hagyományos fehér festékkel festett felület.

Ha rendesen felöltözteti faházát,
rengeteget spórolhat télen!
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A Protektor fafestékkel kifestett faház télen jóval lassabban hûl ki. A falak szára-

zak maradnak.

Miért jó ez Önnek? 
Télen kevesebb lesz fûtésszámlája ugyanakkora komfortérzet mellett.

Hogyan tudja a Protektor fafesték ezt elérni? 

A szárazabb falak hõszigetelõ és hõtároló képessége nagyságrendekkel nagyobb,

mint a nedves falaké. A festék védelmi képességén keresztül hozzájárul ahhoz,

hogy a fal hõszigetelõ képessége megmaradjon.

PROTEKTOR FAFESTÉK:
hogy fafelületei sose repedezzenek többet!
A fafesték a fafelületen egy rugalmas, ugyanakkor ellenálló felületet képez. A fa-

festékbõl képzõdött membrán réteg mint egy rugalmas bõrszövet védi a fát. Védi

a túlzott kiszáradástól és az átnedvesedéstõl is a fát.

Miért jó ez Önnek? 
A faanyag kapilláris szerkezettel rendelkezik. Ezt az erõs kiszáradástól és ned-

vességtõl is óvni kell. Fafelületei szépek maradnak, nem fogják repedések csú-

fítani, nem fog átnedvesedni, felpuffadni.

Hogyan tudja a Protektor fafesték ezt elérni? 

A fafesték felhordása után egy kerámiagömbökbõl álló rugalmas festékréteget

kapunk. Ez a membrán egy vízhatlan, ugyanakkor páraáteresztõ védelmi rend-

szert alkot.

A membránban található kapilláris rendszer, nedvszívó képességén keresztül, a

felesleges nedvességet a fából elszállítja. Egyúttal a levegõbe található pára kor-

látozott felvételével megakadályozza a fa túlszáradását, fenntartva a természetes

nedvességtartalmat. A kiszáradásból és megduzzadásból keletkezõ repedéskép-

zõdés is elkerülve.

Évtizedes védelem a fafelületeknek
a napfénnyel, hóval, esõvel, sóval,
savakkal szemben
A fafestékkel festett fafelület ellenáll a káros környezeti és idõjárási hatásoknak.

Miért jó ez Önnek? 
Csak így lehet a fa megduzzadását, állagromlását megakadályozni.
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Hogyan tudja a Protektor fafesték ezt elérni? 

A festék rugalmasan átfedi repedéseket, víz és csapadék nem tud behatolni. A

kerámia gömböcskék ellenállnak a sónak, esõnek, savaknak. Így megvédi a falat

a lepusztulástól, megõrzi a fal hõszigetelõ képességét.

A fafelületek és faépületek újszerûek
maradnak még évtizedek múltán is

A Protektor fafestékkel egy szinte teljes mértékben öntisztuló felületet kapunk.

Miért jó ez Önnek?
Fafelületei falai hosszú évekig tiszták maradnak, ha mégis lerakódik egy kis

kosz, azt vízzel könnyen lemoshatja. 

Hogyan tudja a Protektor fafesték ezt elérni? 

A Protektor fafesték nem létesít vegyi kapcsolat a levegõben lévõ porral és egyéb

apró koszrészecskékkel. A Protektor fafesték 15 éves színtartósságot és ezzel

együtt megmaradó fényességet garantál.
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Protektor fémfesték
válasz a fémfelületei,

fémszerkezetei

hõvédelmére és

végleges

korrózióvédelmére



Amikor a Protektor fémfesték felkerül
csarnoka fémfalaira, tartályaira, megnyugodhat!

A felületek a bevonatnak köszönhetõen rendkívül tartósak lesznek, akár 15 évig

megoldotta azok tökéletes hõvédelmét! A korróziótól sem kell tartania többé, a

Protektor fémfesték távol tartja a fémfelületektõl a nedvességet.

Mitõl is kell védeni a fémfelületeket?

A hõségtõl, nedvességtõl, párától. A fémtetõk, fémcsarnokok esetében a hõség

elviselhetetlen belsõ klímát, a fémtartályok esetében pedig, a belül tárolt anya-

gok jelentõs átforrósodását eredményezi. Ráadásul a fémek nehezen viselik az

idõjárás viszontagságait. Fõként víz és az ásványi sók okoznak nagy károkat. Ezen

problémák a felújítási költségek jelentõs emelkedését eredményezik.

Mi az a hatásmechanizmus,
amellyel végül Ön pénzt takaríthat meg?

A Protektor fémfesték apró kerámiagömbök millióiból áll, amelyek egy különle-

ges kötõanyagba ágyazódva alkotják ezt a professzionális bevonatot. A kerámia-

gömbök visszaverik a nap sugarainak 89%-át, így azok hõenergiája nem hatol be

a felületbe. A beltér hûvösebb lesz.

A kötõanyag a külsõ levegõ páratartalmának egy részét magába szívja, és a hõ-

mérséklet emelkedésével kipárologtatja. A párolgás hûti a bevonat alatti felüle-

tet. Gondoljon csak arra, hogy a bõrön keletkezett izzadság is ugyanezt a hatást

váltja ki.
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PROTEKTOR FÉMFESTÉK:
hogy ne kelljen többé
klímaberendezésre költenie!
A napsugárzás visszaverõdése és a párolgás okozta hõcsökkenés miatt a festék

a forró hónapokban ingyenes „klímaberendezésként“ is mûködik, amely fõként a

fémépületek esetében lényeges. Így a benti hõmérséklet akár öt–nyolc fokkal is

hûvösebb lesz.

Repedések elkerülve!
A napsugarak visszaverõdése és a felületen történõ hõ eloszlása, elvezetése mi-

att a fém nem képes felmelegedni. A hõingadozásból eredõ felületi feszültség

csökken. A kiváló minõségû alapanyagok a kerámiafestéknek nagy rugalmassá-

got garantálnak. Ez a rugalmasság –40° C és +150° C között is megmarad. Re-

pedések végleg megelõzve.

Megoldás a korrózióvédelemre!
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A kötõanyag a nedvességet semmilyen formában nem engedi beszivárogni a vé-

dõbevonat alá, ezáltal megvédi a fémeket a korrózió káros hatásaitól. Eredmény:

a felújítási ciklusok kitolódnak.

Tartós védelem
az idõjárási hatásokkal szemben
Szmog, savak, sók, ózon, tengervíz vagy UV-sugárzás alig károsítják a felületet. A

környezeti ártalmakkal szembeni ellenálló képessége a biztosíték arra, hogy a

Protektor fémfesték védelmi funkcióját hosszú ideig el tudja látni.

A Protektor bevonat nedvességszabályozó hatása révén megakadályozhatja a fe-

lület nemkívánatos „bezöldülését“. Mohák, gombák, zuzmók és algák így nem ta-

lálnak életfeltételeket. Méreggel való kezelés nem szükséges.

PROTEKTOR FÉMFESTÉK:
megtakarítás Önnek!
Az elõnyös tulajdonságainak köszönhetõ, hogy a Protektor fémfesték pénzt taka-

rít meg Önnek.  Hasonlítsa össze, hogy 15 év alatt hányszor kéne felújításra köl-

tenie. E mellett vegye számításba, hogy fûtésre, hûtésre akár 25% kevesebbet kell

költenie.
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védõfesték vagy
hõszigetelõ rendszer?*

Érvek a kerámiafesték mellett:
• Egyszerûen, így lényegesen

kedvezõbb áron vihetõ fel bármilyen felületre

• Évtizedes védelmet nyújt

a káros idõjárási hatásokkal szemben

• Nem zárja le légmentesen a falat,

engedi lélegezni. A penészesedés kiváltó okait

ezáltal nagyrészt megszünteti

• Falai nem repedeznek meg

a rugalmas védõbevonat miatt

• Lakása nem fog átforrósodni a a hõvisszaverés miatt

• Mérések és gyakorlati tapasztalatok alapján 5–7 cm

vastag hagyományos hõszigetelésnek felel meg.

Ha már rendelkezik hagymányos hõszigetelõ rendszerrel,
a Protektor védõfestékkel kiegészítheti azt,

mert a Protektor védõfesték rugalmas, hõvisszaverõ, vízhatlan bevonatot képezve

hozzájárul ahhoz, hogy hõszigetelõ rendszere az illesztéseknél ne repedezzen be,

ne nedvesedjen át, az idõjárás ne tegyen benne kárt ezáltal eredeti védelmi

funkcióját hosszú évekig megõrizze!

* A Protektor festék nem csodaszer, nem minden esetben váltja ki teljesen a hagyományos

hõszigetelést, habár hõszigetelõ képessége igazolt. A Protektor termékekkel növelheti

épületének értékét, de az állagában beállt károkat helyrehozni nem lehet. Elõnyös tulajdon-

ságaik az alkalmazott felülettel és a környezettel összhangban hatnak, ezért alkalmazásuk

esetén minden esetben szakember elõzetes felmérése szükséges. A hatásösszetevõket

komplex módon kell megvizsgálni a releváns eredmények elérése végett.



www.protektorfestek.hu
www.festek-hoszigeteles.hu
Protektor Hungary Kft.
1149 Budapest, Handzsár u 4. 
Telefon: +36 (70) 772-0794
Telefon/fax: +36 (1) 786-1693
E-mail: info@festek-hoszigeteles.hu
Jelen ismertetõ anyagban közölt adatok (legjobb tudomá-
sunk szerint) megfelelnek a nyomdába adás idõpontjában rendel-
kezésre állónak. Az anyagok folyamatos fejlesztése miatt a változás jogát a
Protektor Hungary Kft. fenntartja. Az ismertetõ anyagát szakembereink nagy gondos-
sággal állították össze, az elõforduló sajtóhibákért felelõsséget nem vállalunk. Kiadványunk
tájékoztató jellegû, kérdéses esetben  kérjük forduljon szaktanácsadóinkhoz.

NE A
PÉNZZEL
FÛTSÖN!

az Ön Protektor festék forgalmazója


