ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА СТЕНАТА...
ИЛИ КАК ДЕНЕЛ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА РАЗКРИЕТЕ
НЕПОДОЗИРАНИТЕ КАЧЕСТВА НА СТЕНИТЕ В ДОМА ВИ

Структурен елемент, преграда срещу
всичко, което не е вашият дом – това
със сигурност са стените и винаги това
са били. Но... Същите тези, на брой поне
4 стени, могат да маркират границата
между уютния дом и множеството проблеми. Между красивото жилище и мрачното
място за живеене.
В следващите редове ще се спрем на
няколко решения, които както отвън, така
и отвътре, превръщат стената в едновремено естетична и ефективна, издръжлива и
не на последно място – енергоспестяваща
част от дома ви.
Стената отвън
Използването на фасадни ситеми за
топлоизолация се наложи като задължително решение при новото строителство и е
предпочитаният подход при обновяването
на стари жилища и привеждането им в
съответствие с новите норми за енергийна ефективност. Ползите от спестената
енергия и повишения енергиен клас на жилището са очевидни, както и допълнителните
плюсове от подобряването на цялостните
условия за живот вътре. В тази сфера Денел предлага 3 основни системи за фасадна
топлоизолация, базирани на продуктите
от екстериорната серия SUPRA – DENEL
SUPRA BASYS, DENEL SUPRA NATIVA и найвисокия клас - DENEL SUPRA FUTURA.
И при трите системи съществува вариант на изпълнение, който ги прави интересни за настоящата тема – те могат да
бъдат изпълнени с финишно покритие от
акрилатна фасадна боя DENEL SUPRA Б02
или силиконова фасадна боя DENEL SUPRA
С01.
Какво ни дава този последен слой от
гледна точка на ползите за крайния клиент?
Първата и най-видима полза е естетическата. При тонирането на мазилки
вариантите за оцветяване са ограничени,
а допълнителна трудност представлява постигането на еднакъв цвят върху
голяма обработвана площ. От своя страна,
с полагане на финален слой фасадна или
силиконова боя можем да се възползваме от
изключителното разнообразие от цветове,

а постигането на равен тон върху цялата
обработвана повърхност е много по-лесно.
Втората полза е експлоатационната.
И двата вида бои имат висока паропропускливост, което ги прави ефективна част от
топлоизолационната система. При полагане
на финишен пласт боя при топлоизолационна система се избягва повърхностното
мокрене на декоративната мазилка и не на
последно място, почти се изключва възможността за компрометиране на фасадния
цвят по време на разбъркване и полагане,
както е при цветнатата мазилка.
Не на последно място, допълнителният слой боя препазва мазилката от пряк
контакт с увреждащи агенти (UV лъчението от слънчевата светлина, негативните
въздействия на замърсяването в градски
условия и влагата във въздуха) и в дългосрочен план снизява изключително разходите за
ремонт и поддръжка на фасадата, като ги
свежда до подмяна единствено на слоя боя
на определен период от време.
На трето място, прилаганео на
силиконова боя като финишен слой прави
това решение допълнително икономически
изгодно. При боядисване с акрилна фасадна
боя (ръчно или с машина) може да се наложи
нанасяне на втори слой боя, особено при
избор на тъмен тон.
В същото време, при силиконовата боя
вероятността да се наложи използване на
втори слой е много малка, защото тя има
отлична покриваемост.
И стената вътре
Разбира се, цветовете в жилището
добиват особена важност вътре в средата, която обитаваме. И докато пазарът
и въображението предлагат неизброими
възможности за декорация на помещенията,
тук ще се спрем на едно ново решение,
което може да бъде открито единствено в
портфолиото на Денел.
Денел е единствената родна компания,
която предлага на пазара разработена по
специална технология венецианска мазилка.
Технологията, която е дала едни от найкрасивите (и трайни) ренесансови стенни

декорации, в съвременен вариант е въплътена във висококачествен трикомпонентен
продукт с уникален краен ефект, наречен
Artesania Veneziana. Денел лансира нововъведението си през пролетта, в рамките на
Българска строителна седмица, а в скоро
време се очаква компанията да предложи на
пазара и нов продукт за стенна декорация с
изключителен естетически ефект, базиран
на същата технология.
Artesania Veneziana е декоративна
мазилка на акрилна основа. С нея се постига
специфичен „мраморен ефект” и дълбочина
като възможностите за тониране позволяват различни цветови решения. Artesania
Veneziana притежава отлична паропропускливост, а завършващият, “запечатващ”
слой я прави изключително дълготрайна и
устойчива.
Мазилката е нетоксична, с високи хигиенни показатели, както и незапалима.
Artesania Veneziana обхваща три основни
компонента – специализиран грунд - Denel
INTRA ProFUNDIS, самата мазика Denel Intra
ProARTIS, както и финишно покритие от полиращата вакса Denel Intra ProGLACIS. Трите
базови компонента се предлагат в готов за
използване вид.
Denel INTRA ProFUNDIS импрегнира,
заздравява и изравнява попиваемостта на
основата и подобрява сцеплението на погорния слой ProARTIS с основата.
С полагането на втория компонент мазилката Denel INTRA ProARTIS, се постига
„мраморен ефект” и преливащи се цветове,
а възможностите за тониране ви помагат
да постигнете точната търсена комбинация.
Мазилката притежава отлична паропропускливост, поради което предотвратява
образуването на мухъл и плесен.
Третият, финишен компонент Denel
INTRA ProGLACIS, е причината за изключителната дълготрайност и устойчивост на
мазилката. ProGLACIS е защитен продукт,
представляващ вакса с восъчно полимерен
състав и добавки, улесняващи нанасянето.
След нанасяне на ваксата ProGLACIS върху
мазилката ProARTIS, повърхността на мазилката става гладка и устойчива на миене.

ДЕНЕЛ e компания с повече от 7 години опит в производството на сухи строителни смеси и интегрирането им в работещи системи за фасадна топлоизолация.
Завод Денел разпoлага с напълно автоматизирани линии, изградени по водещи немски технологии и производство с интегрирана система за контрол на качеството. Притежава сертификати по всички европейски
стандарти за контрол на качеството и екологичността. Продукцията обхваща висококачествени продукти
във всички сегменти на сухите строителни смеси – циментови лепила за керамични облицовки, сухи шпакловъчни смеси, мазилки на циментова основа и др. От 2007 г. в завода стартира и линия за производство на
латексни бои с интериорно и екстериорно приложение.
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