
Genialnie proste 
— po prostu genialne

KefaAkustik
Akustyczna powłoka antyskrolinowa

Ochrona przed wilgocią oraz słuchu

Mikropory w połączeniu z „ciężkimi” elementami wykazują właściwości tłumienia dźwięków oraz regulacji wilgotności

Wykończone wnętrze hali sportowej

Pochłania dźwięk i zapobiega kapaniu wody

Struktura mikroporów powłoki KefaAkustik utrzymuje suchą 

powierzchnię bez kropli wody, chroniąc w ten sposób przed usz-

kodzeniami takimi jak erozja, rdza i pleśń. Ponadto składniki mi-

neralne skutecznie tłumią drgania własne materiału i tym samym 

hamują powstawanie odgłosów, jednocześnie nie obciążają w 

znaczący sposób konstrukcji dodatkowym swoim ciężarem.

Redukcja hałasu przy użyciu KefaAkustik Aplikacja urządzeniem natryskowym

Zastosowanie: KefaAkustik jest dostępny jako produkt gotowy do 

użycia. Powłoka nadaje się do blachy stalowej ocynkowanej, alumi-

nium, stopów cynku i aluminium, stali nierdzewnej oraz powierzchni z 

ochroną antykorozyjną lub bez.            

Właściwości: Redukcja dźwięków (wygłuszanie) i ochrona przed wodą 

kondensacyjną oraz niszczącymi skutkami jej działania, izoluje termicznie, 

bezemisyjna, odporna na wysoką temperaturę, ochrona przeciwpożarowa.

Problemy z hałasem i kapiącą wodą? KefaAkustik to doskonała ochrona przed działaniem niepożądanej wody konden-
sacyjnej i hałasem powodowanym przez metalowe elementy konstrukcyjne, takie jak blachy trapezowe, zadaszenia i 
kanały wentylacyjne. Ochrona budynków, towaru i zdrowia ( słuchu ) — skutecznie, ekologicznie i genialnie prosto.
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czas trwania odgłosów
 (A) (B)
faktor utraty drgań 0,02 0,12
absorpcja dźwięku na frekwencje 0,5-1,5% 20-30%
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KEFA System GmbH 
Idstedt 6 · D-24326 Dersau 
Telefon +49 (0)4526 17 06 · www.kefasystem.com

Przegląd produktów

Twój KefaAkustik Partner:

KefaRid
Fizyczna ochrona przed 
pleśnią
Powłoka ochronna i naprawcza 
zabezpieczająca przed pleśnią 
i bakteriami we wnętrzach bu- 
dynków. Powiększona powierz-
chnia rozprasza wodę i oddaje 
ją szybko do powietrza w po-
mieszczeniu. Dzięki KefaRid po- 
wierzchnie są higieniczne, a kli-
mat pomieszczeń lepszy. Mikroor-
ganizmy nie mają żadnych szans, 
ponieważ KefaRid to fizyka, która 
nigdy nie zawodzi.

KefaTherm Exterieur 
„Makijaż” permanentny fasad
Zabrudzenia, algi, spękania 
pod wpływem niskich tempera-
tur lub erozji na fasadach? Nie 
z KefaTherm Exterieur. Jego 
specjalna, mikroporowata struk-
tura reguluje wodę opadową i 
kondensacyjną na powierzchni, 
optymalnie chroniąc ją przed 
atakiem mchu i alg oraz usz-
kodzeniami pod wpływem wil-
goci i zabrudzenia. Długotrwała, 
skuteczna ochrona bez chemi-
cznych substancji toksycznych.

KefaTherm
Doskonała ochrona przed 
wodą kondensacyjną
KefaTherm to najlepsza ochro-
na przed kapiącą wodą i skut-
kami następczymi, takimi jak 
erozja, gnicie i korozja. Jego 
wyjątkowa, mikroporowata 
struktura wspomaga odpa-
rowywanie i utrzymuje suche 
powierzchnie bez kropli wody. 
Towary, inwentarz i substancja 
budowlana pozostają zabez-
pieczone, a koszty utrzymania 
stają się znacznie niższe.

Drainputz 
Tynk wielofunkcyjny
Drainputz — tynk osuszający, izo-
lacyjny i przeciwpożarowy — za-
pewnia zdrowe ściany zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz bu-
dynków. W kuchni, piwnicy, na 
fasadzie, do izolacji wewnętrznej 
bądź renowacji — struktura mik-
roporów tynku Drainputz reguluje 
wilgotność muru i zapobiega w ten 
sposób powstawaniu pleśni, mchu, 
gromadzeniu się wody, wykwitów 
solnych itp. Proste i długotrwałe 
rozwiązanie.



Genialnie proste 
— po prostu genialne

KefaTherm 
Doskonała ochrona przed wodą kondensacyjną

KefaTherm przykręca kurek z kapiącą wodą

Specjalna struktura materiału o wyjątkowych właściwościach

Powłoka KefaTherm w zakładzie wodociągów

Przykręca kurek z kapiącą wodą

Specjalna struktura mikroporów KefaTherm chłonie wilgoć i 

rozprasza ją tak, aby umożliwić jej szybkie odparowanie. Po-

nadto KefaTherm posiada właściwości termoizolacyjne i działa 

jako pasywna ochrona antykorozyjna. Towary, inwentarz i sub-

stancja budowlana pozostają na długo zabezpieczone, a kosz-

ty utrzymania stają się znacznie niższe.

Woda kondensacyjna na blasze Powierzchnia powłoki KefaTherm

Istnieje bezpieczny sposób na uniknięcie wody kondensacyjnej i szkód związanych z jej działaniem. Wyjątkowa powłoka 
KefaTherm czysto fi zyczną metodą utrzymuje powierzchnie w stanie suchym, chroniąc je idealnie w ten sposób przed 
rdzą, gniciem i erozją pod wpływem wody kondensacyjnej. Skuteczne, ekologiczne i genialnie proste rozwiązanie.

Zastosowanie: KefaTherm jest dostępny jako produkt gotowy 

do zastosowań przemysłowych i stosowania z urządzeniami do 

natrysku bezpowietrznego do powlekania wszystkich typowych 

podłoży w budownictwie betonowym, metalowym i drewnianym. 

Kolory standardowe: biały i szary. KefaTherm można zabarwiać.

Właściwości: Ochrona przed kondensacją i jej niszczącym 

działaniem, ochrona przeciwpożarowa, do zadaszeń, kontenerów itp.
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KEFA System GmbH 
Idstedt 6 · D-24326 Dersau 
Telefon +49 (0)4526 17 06 · www.kefasystem.com

Przegląd produktów

Twój KefaTherm Partner:

KefaRid
Fizyczna ochrona przed 
pleśnią
Powłoka ochronna i naprawcza 
zabezpieczająca przed pleśnią 
i bakteriami we wnętrzach bu- 
dynków. Powiększona powierz-
chnia rozprasza wodę i oddaje 
ją szybko do powietrza w po-
mieszczeniu. Dzięki KefaRid po- 
wierzchnie są higieniczne, a kli-
mat pomieszczeń lepszy. Mikroor-
ganizmy nie mają żadnych szans, 
ponieważ KefaRid to fizyka, która 
nigdy nie zawodzi.

KefaTherm Exterieur 
„Makijaż” permanentny fasad
Zabrudzenia, algi, spękania 
pod wpływem niskich tempera-
tur lub erozji na fasadach? Nie 
z KefaTherm Exterieur. Jego 
specjalna, mikroporowata struk-
tura reguluje wodę opadową i 
kondensacyjną na powierzchni, 
optymalnie chroniąc ją przed 
atakiem mchu i alg oraz usz-
kodzeniami pod wpływem wil-
goci i zabrudzenia. Długotrwała, 
skuteczna ochrona bez chemi-
cznych substancji toksycznych.

KefaAkustik
Lepsze wygłuszenie pomieszczeń 
KefaAkustik to doskonałe roz-
wiązanie łączone, chroniące 
przed hałasem oraz wodą 
kondensacyjną zbierającą się na 
blachach trapezowych, zadasze-
niach, w kanałach wentylacyjnych 
itp. Mikropory i składniki mineral-
ne utrzymują powierzchnię w sta-
nie suchym i skutecznie redukują 
hałas. Przy minimalnej dodatko-
wej masie KefaAkustik zapewnia 
maksymalną ochronę budynków, 
towaru i słuchu.

Drainputz 
Tynk wielofunkcyjny
Drainputz — tynk osuszający, izo-
lacyjny i przeciwpożarowy — za-
pewnia zdrowe ściany zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz bu-
dynków. W kuchni, piwnicy, na 
fasadzie, do izolacji wewnętrznej 
bądź renowacji — struktura mik-
roporów tynku Drainputz reguluje 
wilgotność muru i zapobiega w ten 
sposób powstawaniu pleśni, mchu, 
gromadzeniu się wody, wykwitów 
solnych itp. Proste i długotrwałe 
rozwiązanie.



Genialnie proste 
— po prostu genialne

KefaTherm Exterieur
„Makijaż” permanentny fasad

KefaTherm Exterieur - ochrona fasad przed algami i mchem

Struktura powłoki w powiększeniu

Powierzchnia testowa z powłoką KefaTherm Exterieur na docieplonej fasadzie

Więcej niż farba fasadowa

Szczególna, mikroporowata struktura KefaTherm Exterieur regu-

luje wilgotność i chroni w ten sposób nie tylko przed atakiem mchu 

i alg, ale również zapobiega uszkodzeniom takim, jak łuszczenie 

się farby, pękanie pod wpływem niskich temperatur i gromadze-

nie się wody. KefaTherm Exterieur posiada ponadto właściwości 

izolacji termicznej i długo utrzymuje fasady w czystości.

Obiekt przed remontem Obiekt kilka lat po remoncie

Zabrudzenia, algi, erozja na fasadach? Nie z KefaTherm Exterieur. Wyjątkowa powłoka pozwala „oddychać” ścianom i 
doskonale chroni je przed atakiem mchu i alg oraz uszkodzeniami na skutek działania wody kondensacyjnej. Trwałość, 
bez chemicznych substancji toksycznych — po prostu genialne. KefaTherm Exterieur to fi zyka, która nie zawodzi.

Zastosowanie: Produkt gotowy do pokrywania wszystkich nośnych 

podłoży, w tym starych powłok malarskich i tynków syntetycznych. 

Standardowy kolor: biały - możliwość barwienia. 

Właściwości: Efekt samoczynnego czyszczenia podczas opadów at-

mosferycznych, ochrona przed uszkodzeniami pod wpływem działania 

wody kondensacyjnej i czynników atmosferycznych, brak emisji, izo-

lacja termiczna, odporność na warunki pogodowe i wiele innych.
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KEFA System GmbH 
Idstedt 6 · D-24326 Dersau 
Telefon +49 (0)4526 17 06 · www.kefasystem.com

Przegląd produktów

Twój KefaTherm Exterieur Partner:

KefaRid
Fizyczna ochrona przed 
pleśnią
Powłoka ochronna i naprawcza 
zabezpieczająca przed pleśnią 
i bakteriami we wnętrzach bu- 
dynków. Powiększona powierz-
chnia rozprasza wodę i oddaje 
ją szybko do powietrza w po-
mieszczeniu. Dzięki KefaRid po- 
wierzchnie są higieniczne, a kli-
mat pomieszczeń lepszy. Mikroor-
ganizmy nie mają żadnych szans, 
ponieważ KefaRid to fizyka, która 
nigdy nie zawodzi.

KefaAkustik
Lepsze wygłuszenie pomieszczeń 
KefaAkustik to doskonałe roz-
wiązanie łączone, chroniące 
przed hałasem oraz wodą 
kondensacyjną zbierającą się na 
blachach trapezowych, zadasze-
niach, w kanałach wentylacyjnych 
itp. Mikropory i składniki mineral-
ne utrzymują powierzchnię w sta-
nie suchym i skutecznie redukują 
hałas. Przy minimalnej dodatko-
wej masie KefaAkustik zapewnia 
maksymalną ochronę budynków, 
towaru i słuchu.

KefaTherm
Doskonała ochrona przed 
wodą kondensacyjną
KefaTherm to najlepsza ochro-
na przed kapiącą wodą i skut-
kami następczymi, takimi jak 
erozja, gnicie i korozja. Jego 
wyjątkowa, mikroporowata 
struktura wspomaga odpa-
rowywanie i utrzymuje suche 
powierzchnie bez kropli wody. 
Towary, inwentarz i substancja 
budowlana pozostają zabez-
pieczone, a koszty utrzymania 
stają się znacznie niższe.

Drainputz 
Tynk wielofunkcyjny
Drainputz — tynk osuszający, izo-
lacyjny i przeciwpożarowy — za-
pewnia zdrowe ściany zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz bu-
dynków. W kuchni, piwnicy, na 
fasadzie, do izolacji wewnętrznej 
bądź renowacji — struktura mik-
roporów tynku Drainputz reguluje 
wilgotność muru i zapobiega w ten 
sposób powstawaniu pleśni, mchu, 
gromadzeniu się wody, wykwitów 
solnych itp. Proste i długotrwałe 
rozwiązanie.



Genialnie proste 
— po prostu genialne

Fizyczna ochrona przed pleśnią

KefaRid- fi zyczna ochrona przed pleśnią

Mikroskopowe powiększenie powierzchni powłoki KefaRid

KefaRid długotrwale usuwa pleśń

Obróbka: 

KefaRid usuwa pleśń i bakterie chroniąc przed ich rozwojem na 

wszystkich podłożach w pomieszczeniach. Jej mikroporowata 

struktura reguluje wilgotność i uniemożliwia gromadzenie się wody 

w murze. KefaRid jest przy tym nieszkodliwa dla środowiska, po-

zostawia higienicznie czyste powierzchnie, poprawia bilans ener-

getyczny i na dłużej utrzymuje czystość ścian i sufi tów.

Transport wilgoci i różnica ciśnień KefaRid można barwić

W mieszkaniach, piwnicach, magazynach i halach pleśń stanowi poważny problem, którego nie można rozwiązać przez 
zastosowanie środków chemicznych. Rozwiązaniem jest KefaRid - wyjątkowa powłoka ochronna i renowacyjna chroniąca 
przed pleśnią i bakteriami. Trwałe, ekologiczne i genialnie proste rozwiązanie. KefaRid to fi zyka, która nie zawodzi.

KefaRid to produkt gotowy do użycia, który podobnie jak farbę, 

nanosi się poprzez natrysk maszynowy lub ręcznie pędzlem bądź 

wałkiem. Standardowy kolor: biały. KefaRid można zabarwić za 

pomocą pigmentu koloryzującego rozpuszczalnego w wodzie.

Obszary zastosowania: Nieruchomości, szpitale, zakłady 

spożywcze, hodowlane, magazyny, chłodnie, statki, archiwa, 

księgarnie itp.

Sommer Winter

t=25 °C

RF 60 %

19,04 mbar

t=22 °C

RF 60 %

15,89 mbar

t=22 °C

RF 40 %

10,59 mbar

t=0 °C

RF 80 %

4,88 mbar

KefaRid

PoPrzed
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KEFA System GmbH 
Idstedt 6 · D-24326 Dersau 
Telefon +49 (0)4526 17 06 · www.kefasystem.com

Przegląd produktów

Twój KefaRid Partner:

KefaAkustik
Lepsze wygłuszenie pomieszczeń 
KefaAkustik to doskonałe roz-
wiązanie łączone, chroniące 
przed hałasem oraz wodą 
kondensacyjną zbierającą się na 
blachach trapezowych, zadasze-
niach, w kanałach wentylacyjnych 
itp. Mikropory i składniki mineral-
ne utrzymują powierzchnię w sta-
nie suchym i skutecznie redukują 
hałas. Przy minimalnej dodatko-
wej masie KefaAkustik zapewnia 
maksymalną ochronę budynków, 
towaru i słuchu.

KefaTherm Exterieur 
„Makijaż” permanentny fasad
Zabrudzenia, algi, spękania 
pod wpływem niskich tempera-
tur lub erozji na fasadach? Nie 
z KefaTherm Exterieur. Jego 
specjalna, mikroporowata struk-
tura reguluje wodę opadową i 
kondensacyjną na powierzchni, 
optymalnie chroniąc ją przed 
atakiem mchu i alg oraz usz-
kodzeniami pod wpływem wil-
goci i zabrudzenia. Długotrwała, 
skuteczna ochrona bez chemi-
cznych substancji toksycznych.

KefaTherm
Doskonała ochrona przed 
wodą kondensacyjną
KefaTherm to najlepsza ochro-
na przed kapiącą wodą i skut-
kami następczymi, takimi jak 
erozja, gnicie i korozja. Jego 
wyjątkowa, mikroporowata 
struktura wspomaga odpa-
rowywanie i utrzymuje suche 
powierzchnie bez kropli wody. 
Towary, inwentarz i substancja 
budowlana pozostają zabez-
pieczone, a koszty utrzymania 
stają się znacznie niższe.

Drainputz 
Tynk wielofunkcyjny
Drainputz — tynk osuszający, izo-
lacyjny i przeciwpożarowy — za-
pewnia zdrowe ściany zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz bu-
dynków. W kuchni, piwnicy, na 
fasadzie, do izolacji wewnętrznej 
bądź renowacji — struktura mik-
roporów tynku Drainputz reguluje 
wilgotność muru i zapobiega w ten 
sposób powstawaniu pleśni, mchu, 
gromadzeniu się wody, wykwitów 
solnych itp. Proste i długotrwałe 
rozwiązanie.


