ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

ФАСАДНИ БОИ И ГРУНДОВЕ

GLOBUS G4 62

GLOBUS G4 42

Полимерна мазилка

Полимерна фасадна боя
Област на приложение:
Устойчив на UV-лъчи и атмосферни влияния
Водонепропусклив и водоустойчив

Област на приложение:

Без мирис
Безвреден

Избор на правилната за вас мазилка
Всеки вид мазилка е създадена с идеята да покаже най-добри резултати в определени условия. Не избирайте мазилката, според нейната цена, а според качествата й, за
които производителят гарантира. Често пъти не
най-скъпата мазилка е най-подходящата за вашия конкретен казус. Запознайте се с нашите препоръки към всеки
вид мазилка и не само ще спестите пари, но и ще постигнете дълготрайност и безпроблемна експлоатация.

GLOBUS G4 44

Силиконова фасадна боя

Ролята на грунда за мазилки
Грундът неутрализира
основата

химически

алкалността

на

Изравнява попиваемостта на основата и така намалява
риска от петна, следствие на прекомерно бързо съхнене

Устойчив на UV-лъчи и атмосферни влияния
Водоотблъскващ ефект
Задържа замърсяванията на повърхността
Лесно почистване
Без мирис
Безвреден
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Избор на цвят

Най-важното за фасадните бои

Мазилките и фасадните бои на Глобус се предлагат в
невероятно разнообразие от цветове. Това ви дава свободата да постигнете този вид на фасадата, който ще ви
радва десетилетия наред.
Все пак, имайте предвид едно важно правило - способността на повърхността да отразява светлината зависи от
наситеността на цвета й. Колкото този цвят е по-тъмен, толкова повече мазилката или боята се нагрява под
въздействие на слънчевите лъчи. Прекомерното загряване въздейства негативно на крайното покритие и съкращава неговия живот.

Икономичен, бърз и ефективен начин за освежаване или
промяна на цвета на остарелите фасади
Фасадните бои имат важното свойство да премостват появилите се с времето микропукнатини в мазилките, като по този начин спират разрушителните процеси на проникване на вода и влага в топлоизолационните
системи.
Качествените фасадни бои не благоприятстват развитието на микроорганизми, мухъл, плесен, водорасли
(зеленясване), когато са изложени на повишена влажност
на въздуха

Затова използвайте по-светли цветове за основната
част на фасадата, а по-тъмните и наситени оставете за
ефектни акценти.

Не задържат замърсявания и едновременно с това се
самопочистват (ясно изразен ефект при силиконовите
фасадни бои)

На всеки цвят мазилка е указан нейният Коефициент на
отразяване на светлината. Този индекс трябва да бъде
над 30 за основния цвят на фасадата.

Устойчиви са на агресивни вредни газове, характерни на
промишлените райони
Отлична износоустойчивост на триене, което гарантира запазването на добрия вид

Област на приложение:
Подходящ за вътрешни и външни повърхности, включително
силно алкални. Продуктът се използва за заздравяване и уеднаквяване на стените като цвят и попиващи свойства и за подготовка на основата преди нанасяне на защитни декоративни мазилки на акрилна, силикатна, силиконова, силикат-силиконова база.

Базиран на специална акрилатна дисперсия
Водоустойчив и устойчив на светлина и
химически агенти
Подходящ за грундиращ слой за по- добра
адхезия към минерални основи

Базиран на специални полимери
Образува еластично покритие след
изсъхване
Висока устойчивост на UV лъчи
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Увеличава сцеплението на мазилката с основата

Област на приложение:
Парапропусклива структура, позволяваща
“дишане” на боядисаната повърхност

Водоустойчив

Увеличава отвореното време на мазилката и улеснява
нейното полагане

Не възпрепятства свободното преминаване на водните пари (паропропускливост)

Подходяща за външно и вътрешно приложение. Продуктът се
нанася върху бетонови, цимент-фазерни, варо-циментови, гипсови, гипсфазерни повърхности и други, както и като завършващ
декоративен слой на топлоизолационни системи.

Полимерните мазилки са особено устойчиви на тежки атмосферни
условия и това ги прави подходящи за фасади, изложени на тежки метеорологични условия. Тези мазилки са с повишена еластичност, което им
позволява да компенсират температурните разширения и свивания,
без да се напукват и разрушават, да издържат удари от градушка и др.
Особено подходящи за сгради в климатични зони с високи температури. Полимерните мазилки използват пигменти, които позволяват
постигането на ярки, наситени и впечатляващи цветове.

ofﬁce@globus.bg | 0877 90 7000

globus.bg

Фасадни бои и мазилки

Подходяща за вътрешно и външно приложение. Продуктът се
нанася върху бетонови, цимент-фазерни, варо-циментови, гипсови, гипсо-фазерни и други повърхности, както и като завършващ слой на топлоизолационни системи.

Крайните покрития, назависимо дали са мазилки или фасадни бои, са високотехнологични продукти, създадени да устояват и на най-суровите атмосферни
условия. Потребителите виждат тяхната естетика, цветове и структури,
а нашите технолози работят по непрекъснатото им усъвършенстване.

Силикатна мазилка

Област на приложение:
Изберете силикатна мазилка, ако фасадата ви е изложена на риск от
механично натоварване. Тези мазилки притежават най-висока якост,
устойчивост на удар и адхезия към основата. Друго тяхно предимство е лесната повърхностна обработка, с която можете да постигнете перфектна структура. Силикатните мазилки са дълготрайни и
изключително устойчиви на стареене. Този вид мазилки са предпочитани при реновиране на стари фасади.

Водо и мразоустойчив
Висока паропропускливост
Висока устойчивост на UV лъчи
Устойчивост на биологични вредители
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Силиконова мазилка
Област на приложение:

Фасадни бои
и мазилки
globus.bg

Мострена папка

Основното предимство на тези мазилки е тяхната водоотблъскваща
способност и същевременно с това „дишаща” повърхност. Изберете
силиконова мазилка за фасада на сграда, разположена в район с високо
ниво на замърсяване. Този вид мазилки са изключително устойчиви на
агресивни вредни газове, типични за големите градове, около пътни
артерии и индустриални зони, а заложеният в тях антистатичен
ефект не позволява полепването на мръсотия. Мазилките притежават и самопочистващ ефект, който се изразява в лесното отмиване
на всички замърсявания при дъжд. Силиконовите мазилки са по-устойчиви на водорасли, плесен и фунги от останалите мазилки.

Водо и мразоустойчив
Висока еластичност
Висока паропропускливост
Високо водоотблъскване
Висока устойчивост на UV лъчи
Устойчивост на биологични вредители

Системно решение за
ефективна топлоизолация
Globus G-Therm
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ФАСАДНИ БОИ

ФАСАДНИ МАЗИЛКИ СТРУКТУРИ
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B9-b
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ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

C 13 - d

A7-f

B6-a

C2-d

D2-e

2
3
Драскана 1.5 mm

7
8
A 17 - d

B 13 - d

A 19 - f

A 11 - b

B 21 - b

D 12 - e

Компоненти на системата:
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2
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ВАРО-ЦИМЕНТОВА
ХАСТАРНА МАЗИЛКА
GLOBUS G1 28
ЛЕПИЛО – ШПАКЛОВЪЧНА
СМЕС ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
GLOBUS G1 34
EPS GLOBUS ИЛИ
EPS GRAPHITE GLOBUS
ДЮБЕЛИ ЗА
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
GLOBUS
ЛЕПИЛО–ШПАКЛОВЪЧНА
СМЕС ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
GLOBUS G1 34 / GLOBUS G1 36
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СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА
GLOBUS G3 08 ЗА ВГРАЖДАНЕ В
ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВЪЧНАТА СМЕС
УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД ЗА
МАЗИЛКИ GLOBUS G4 22 UNI
МАЗИЛКИ GLOBUS
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Драскана 2.0 mm

C 20 - a

C 27 - e

B 28 - f

C 35 - c

C 35 - e

B6-f

GLOBUS G4 62

Влачена 1.2 mm

Полимерна мазилка

GLOBUS G4 63
Силикатна мазилка

GLOBUS G4 64

Силиконова мазилка

B1-b

D 37 - c

A 33 - e

B 27 - b

A 24 - f

A 12 - e

Влачена 2.0 mm

