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high performance in paint



Po naniesieniu PU Safe na powierzchnię, powstaje 

bezszwowa, wodoszczelna, chemicznie neutralna, 

bezwonna membrana o dużej wytrzymałości me-

chanicznej. Wysoka elastyczność sprawdza się w 

przypadku ruchów termicznych i konstrukcyjnych 

elementów budowlanych, co zapobiega przerwaniu 

ciągłości uszczelnienia pokrytej powłoką powierzch-

ni, maskując przy tym drobne rysy i spękania. PU 

Safe ma dobrą przyczepność do wszystkich rodza-

jów materiałów budowlanych, a także do PCV, drew-

na, aluminium malowanego i pokrytego kolorowymi 

foliami z tworzyw sztucznych.

Nowa metoda szczelnego montażu okien i drzwi z zastosowaniem farby PU SAFE jest prostsza i bardziej eko-

nomiczna niż sposoby obecnie stosowane. Dzięki nowej metodzie szczelina dylatacyjna wokół okna pozostaje 

szczelna bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

PU Safe, to farba uszczelniająca do stosowania na 
piankę poliuretanową, jako powłoka ochronna w 
procesie montażu okien i drzwi.

Stosowanie PU Safe 
oszczędza czas i  
pieniądze. 

• Szybka aplikacja
•	 Łatwa	w	użyciu
•	 Długotrwałe	działanie

SZCZELNY MONTAŻ OKIEN I DRZWI 
W NOWYM WYMIARZE

Cienka warstwa PU Safe jest wysoce wodoszczelna 

i wiatroszczelna, tworzy elastyczną membranę na 

wszystkich materiałach budowlanych oraz bardzo 

dobrze do nich przylega.



Zmiennie dyfuzyjny charakter PU Safe, pozwala na jego zastosowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na 

zewnątrz. PU Safe nakłada się pędzlem, aby właściwości produktu mogły działać optymalnie zaleca się na-

kładanie dwukrotne. Warstwę termoizolacji w postaci pianki poliuretanowej  malujemy w taki sposób, aby 

powłoka PU Safe zachodziła także na ramę okna lub drzwi oraz na ościeże.

Kombinacja PU Safe z ThermoShield Interier i ThermoShield Exterieur minimalizuje lub 

eliminuje mostki termiczne. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na:   

www.thermoshield.pl

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU WŁAŚCIWOŚCI

OPAKOWANIE I  
WYDAJNOŚĆ

CHARAKTERYSTYKA INNOWACYJNY

•	 wodorozcieńczalny
•	 na	bazie	akrylu
•	 łagodny	zapach
•	 niska	zawartość	LZO
•	 nez	aromatów
•	 nie	zawiera	organicznych 
rozpuszczalników

•	 elastyczny
•	 wodoszczelny
•	 odporny	na	UV
•	 zamyka	pory
•	 mostkuje	drobne	spękania

•	 Opakowanie	2,8	l

•	 2,8	l	wystarcza	na	poma-
lowanie	około	5	m²	dwu-
krotnie. 
(Zakładając,	że	szczelina	
dylatacyjna	ma	2	cm	sze-
rokości,	to	z	1	litra	moż-
na	pomalować	55	mb.)

•	 stosowanie	wewnątrz	i	 
zewnątrz

•	 matowy	
•	 dobre	krycie
•	 dostępny	w	jasnych	kolorach

•	 błonotwórczy
•	 dyfuzyjnie	zmienny
•	 regulacja	wilgoci
•	 dobra	przyczepność

OBSZAR STOSOWANIA I SPOSÓB APLIKACJI 



SICC	Coatings	GmbH	z Berlina jest producentem in-

nowacyjnych farb przeznaczonych do malowania ele-

wacji, wnętrz oraz obiektów przemysłowych. Już od 

roku 2003 klienci na całym świecie mogą korzystać 

z produktów przyszłości, które bazują na termocera-

micznej membranie wykorzystującej zjawiska endo-

termiczne. Za energooszczędne działanie produktów 

w 2018 firma SICC otrzymała niemieckie wyróżnienie 

„German Innovation Award“ oraz  wyróżnienie „Ener-

gy Efficiency Award“ przyznawane w Singapurze. 

SICC	Coatings	GmbH

Wackenbergstraße 78-82

13156 Berlin, Niemcy

Telefon: +49 (0) 30 500 196 - 0

Email: info@sicc.de

www.sicc-coatings.de

Dystrybucja w Polsce:	ThermoShield	Poland	Ltd.	

Sp.	z	o.o.	Oddział	w	Polsce

ul. Podwale 6/2

46-200 Kluczbork, Polska

Telefon:  +48 77 417 04 78

Email: info@thermoshield.pl
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Innowacyjne farby o wartości dodanej do.  
Malowania elewacji, wnętrz i obiektów przemysłowych.


