
INNovÁc KRE$.TIVtTÁs

**=*s* €*
*
lm+r+,,, f i.+.r rrr*nf

*É €'
;a
-t)'? Udviiziiliíik a

DistreIec-néI!

Balta J., Beszerzési

asszisztens, Szeged:

,,A Distrelet az a kiilföldi disztribútor,

akl a leggyorsabban szállít Szegedre .'.

környezetbalát szempontrendszer

szetint szállítanak ami a mai

viiágban már nem egy e|hanyagolható

szempont. És még egy Íontos dolog;

magyar nyelvű, ingyen kataló9usi kapunk a Distrelec_től!

Á |egtóbb külföldi disltribútol angol nyelvű katalógusában,

sajnos csak nelezen igazodik el az ember!,,

Európa Iegjelentősehb ninőségi etektronikai és
szómÍtústethnikai aIkatrész disztribútora

Tetjedelmes minőségi termékproglamunkból p||lanatok alatt lendelhet
elekironikai, adattechnikai, számítástech nika| és házlartástechnikai
alkatlészeket az interneten keresztül.

l(atalógusunk elérhető:

Tel.: 06 80 015 847, Fax: 06 B0 AM 847, e-mail: info-hu@distrelec.com
www.distrelec.com
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Ksyed u 3áIlÜ k*rám iatantalrn u festék
mi !s eu?
X A folyamatosan növekvő ener-
grafuak eglre nagyobb anyagi ter-
het jelentenek a téli Íítési szezon-
ban. Lz emelkedő árakat csak úgy
tudjuk kompenzálni, ha valamilyen
innovatív technológia alkalmazásá-
val a felhasznált energia mennyisé-
gét csökkenteni tudjuk' Az elmúlt
néhány évben számos megoldás
vált ismertté és terjedt el az energia
megtakarításra, mint pl. épületek
kiilső hőszigetelése vaw a megúju-
ló energiahordozók alkalmazása.
Ezeknek azonban sokszor igen ma-
gas a megvalósítási költsége és má-
ramár mutatkoznak korábban nem
ismert káros 

',me1lékhatások'' 
is. A

Protektor hőszigetelő festékrend-
szer beltéri bevonata számos olyan
tulajdonsággal rendelkezik, me-
lyeknek együttes hatása nagyban
hozzá1ár',ilhat a ftítési költségeink
csökkentéséhez.
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Hoev*x ls mÚNoglx g Pmgrnx-
roR xószrcargló pesrÉxxgluo"

szgn egurÉRgeru? Aválasz a bevo-
nat összetételében' szerkezetében
rejlik. Az energiamegtakarító Pro-
tektor thermo-keramikus memb-
rán egy wzbázisú, speciális kötő-
anyagból áll, melyben milliónyi
mikroszkopikus méretű tivegkerá-
mia gömböcske található' melyek
üregesek. Száradás után a réteg egy
kb. 0,3 mm vastag' eIasztikus, tö-
mör, ám mégis páraáteresztő szer-
kezetté (membrán) polimerizá|ő-
dik. Ennek a membránnak a sajá-

tosságai adják az energiamegtakarí-
tó tulajdons ágot. Ez alapjaiban kii-
lönbözik az ener giaveszteség csök-

kentésének |ehetőségéről alkotott
hagyományos elképzelésektől.

9{lxes csÉ'"ve á Hlsxs uÁsNAK *

KELLEMES ME&EG a rÉu xgx*pox-
gag Forró fej és hideg lábak, és

mindez teljesen feltekert fiítésnél -
ki ne ismerné ezt a tipikus téli ér-
zést? A Protektor hőszigetelő rend-
sleÍ beltérben gondoskodik az
egyenletes hőelosztásról a helyiség-
ben. A padló és a mennyezei rész
kozc;tti hómérsékletkiilc;nbség így
kevesebb mint 1 oC. Ezzel egydő_
ben megszűnik a páralecsapódás és

a penészképződés a faIakon - még
állandó szellőztetés nélktil is'

VluuÁnxcvons HóvgzETÉs a cse"
nÉpxÁlvxE"uarÁsux xöszölt"
xprórru A Protektor hősztgetelő
festékkel bevont falak egy hatal-
mas keramikus felületet képeznek,
és ezért a hideg hónapokban úgy
hanrak, mint a cserépkályha, amely
kellemes melegét l<ls',lgározza a

helyiségbe. A kerámia gömböcs-
kék, melyek a Protektor festékré-
tegben találhatóak villámgyorsan
elvezetik a bevont és ezálta| jeIen-

tősen megnövel fal és mennyezeti
felületen a hőt. Igy ezeka felületek
most már egyenletesen slgározzák
a meleget a szobában.

Ezze| egyidőben a falban levő
felesleges nedvességet l<lszíia és

Ieadja azt a levegőbe. Ez döntő a

szigetelő hatásban, hiszen a száraz

falak sokkal jobban szigetelnek,
mint a nedvesek. A kihűlt helyisé-
gek - például egy ntazás után -
gyorsabban felmelegszenek, és fo-
lyamatos hasznáIat esetén a (titést
jelentősen lentebb tekerhetjük.
Ezáltal, mint azt a gyakorlat is
mutatja, a fíítési költségek mint-
egy 25 oÁ-át megspórolhatjuk.

A Protektor kerámiabevonat te-
hát kettős hatáson keresztül segít a
fíítési költségek csökkentésében:
. A megtermelt hőt a kerámia

gömböcskéken keresznil a fal és a

mennyezet felületén egyenlete-
sen elosztja, majd onnan sugá-
Íozza aztalégtérbe úgy, mint egy
cserépkályha.

. A membrán szerkezeten keresz-
tül a fal nedvességtartalmát el-
vonja, így \<lszáríwa a Íalat'
A Protektor hőszigetelő festék-

rendszer további előnyös tulajdon-
ságairőL a www.protekorfestek.hu
honlapon nd tájékoződni. Megis-
merheti, hogy járul hozzá a ktiltéri
hőszigete|ő festék a téli energiameg-
takarításhoz illetve hogyan tud nyá-
ron akár 5-ó Celsius fokkal alacso-
nyabb hőmérséldetet elérni a nyári
kánikulában a lakóépületekben.

Bővebb információ a kerámiatartal- ::

mú hőszigetelő Festékől:
Protektor Hungary K[t.
Honlap: www.protektoríestek.h u

E-mail: info@protektorfestek.hu 
I

Telefon: 0ó (70) 772 0794
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