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Lobatherm P – system ociepleń z płytkami
Inwestorzy, którzy marzą o elewacji z klinkieru, w ofercie

quick-mix znajdą kompletne rozwiązanie w postaci systemu
Lobatherm P (rysunek 1). Umożli-
wia on montaż ocieplenia wykoń-
czonego okładziną z płytek cera-
micznych, klinkierowych lub z ka-
mienia. Warstwę izolacji termicz-
nej stanowi wełna mineralna lub
płyty styropianowe EPS. Do zalet
systemu Lobatherm P zalicza się
bardzo dobrą izolacyjność termicz-
ną oraz wyjątkową odporność na
warunki atmosferyczne. Dzięki
zdolności kumulowania ciepła sło-
necznego unika się też rosy na ele-
wacji. System ten jest doskonałą
alternatywą elewacji z klinkieru
(ITB-KOT-2017/0343 wydanie 1).

Lobatherm S-LINE
– ocieplenie na istniejącym ociepleniu

W przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w dobrym sta-
nie technicznym i prawidłowo wykonane, ale nie zapewnia
wystarczającej izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych,
a także wymaga mycia i malowania, optymalnym ekono-
micznie rozwiązaniem może być wykonanie na nim ponow-
nego ocieplenia. W systemach przeznaczonych do tego celu
wykorzystuje się specjalny sposób mocowania mechaniczne-
go. Oprócz warstwy zaprawy klejącej do mocowania nowe-
go ocieplenia, konieczne jest użycie łączników mechanicz-
nych z trzpieniem stalowym, najlepiej wkręcanym lub wbi-
janym (zależnie od rodzaju podłoża). Łączniki przechodzą
przez wszystkie warstwy ocieplenia (starego i nowego), aż
do podłoża nośnego, w którym muszą być skutecznie zako-
twione. Firma quick-mix oferuje system ETICS do stoso-

wania na istniejącym ociepleniu
o nazwie Lobatherm S-Line (ry-
sunek 2), ITB-KOT-2017/0129.
Zastosowane w nim materiały
dobrano tak, aby montaż, a przede
wszystkim eksploatacja, zapew-
niały bezpieczeństwo i trwałość.
Użyto bardzo dobrej jakości za-
prawy klejącej i szpachlowej
quick-mix SKS, produktu wzmoc-
nionego włóknami, o dużej ela-
styczności i przyczepności do
podłoża. Do wykończenia syste-
mu można wykorzystać wyroby
z bogatej gamy tynków struktural-
nych, ze szczególnym wskazaniem na tynki silikonowe SHK
oraz elewacyjną farbę silikonową Q 360, a także materiały
dekoracyjne charakteryzujące się najwyższym stopniem od-
porności na wpływ czynników atmosferycznych i agresji mi-
krobiologicznej.

Nowoczesny design
systemów malarskich
i tynkarskich

ColorSelect by quick-mix to system barwienia maszynowe-
go zapewniający praktycznie nieograniczone możliwości
kształtowania kolorystycznego elewacji oraz ścian wnętrz bu-
dynków. Spektrum barw sięga od bardzo intensywnych do ta-
kich, które mają lekki pastelowy charakter. Zarówno tynki, jak
i farby elewacyjne, dzięki innowacyjnemu systemowi bar-
wienia ColorSelect by quick-mix, zachowują trwałą kolory-
stykę elewacji, nawet w przypadku intensywnych lub ciem-
nych odcieni.

Więcej informacji na stronie internetowej
www.quick-mix.pl

Systemy quick-mix
do ocieplania ścian zewnętrznych
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Firma quick-mix oferuje kompletne systemy ociepleń ETICS,
pozwalające na uzyskanie atrakcyjnego wyglądu elewacji i dopaso-
wanie rozwiązania do potrzeb nawet najbardziej wymagającego
inwestora. Są to systemy z izolacją termiczną z polistyrenu ekspan-
dowanego EPS, EPS grafit lub z wełny mineralnej, wykończone cien-
kowarstwowymi tynkami mineralnymi oraz dyspersyjnymi o struk-
turze baranka lub kornika. Kreatywne rozwiązania quick-mix
pozwalają na uzyskanie dekoracyjnych efektów na elewacjach,
nadając im niepowtarzalny charakter. Dzięki odpowiednio dobra-
nym narzędziom można uzyskać imitację np. deski, betonu architek-
tonicznego, piaskowca lub trawertynu.

Rys. 1. Układ warstw
w systemie Lobatherm P

z okładziną z płytek
klinkierowych

Rys. 2. Ocieplenie na ocie-
pleniu z zastosowaniem

systemu Lobatherm S-Line


