
Elewacja wolna od glonów i grzybów z FOVEO
TECH – do 13 lat gwarancji

Zadbana elewacja budynku stanowi doskonałą wizytówkę domu. Na jej wygląd
mają niekorzystny wpływ: uszkodzenia mechaniczne, działanie zmiennych
warunków atmosferycznych oraz zagrożenia biologiczne – to one właśnie
najbardziej psują estetykę fasady. Aby rozwiązać ten problem, marka FOVEO
TECH opracowała kompleksowy system gwarancji, dzięki któremu zyskamy
nawet 13 lat ochrony przed glonami i grzybami w ramach nowej GWARANCJI
ODNOWIENIA FASAD.

Zagrzybiona elewacja to nie tylko brzydkie plamy i wykwity na powierzchni ścian, lecz także utrata
właściwości termoizolacyjnych – materiały użyte do ocieplenia oraz tynk ulegają bowiem powolnemu
niszczeniu z powodu korozji biologicznej. Co więcej, obecność glonów i grzybów na murach domu ma
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi w nim mieszkających. Problem związany z uszkodzeniami
mikrobiologicznymi pojawia się zwłaszcza w przypadku: zacienienia ścian przez drzewa i budynki,
bliskiego sąsiedztwa zbiorników wodnych, dużej wilgotności podłoża oraz zanieczyszczenia
powietrza. Znaczenie mają też czynniki techniczne, jak błędne wykonanie obróbek blacharskich i
rynien czy niewłaściwa wentylacja.

Istnieje jednak skuteczny sposób na przeciwdziałanie zagrożeniom biologicznym. „Nieproszonych
gości” unikniemy, wybierając kompletny system odnowienia elewacji marki FOVEO TECH, który w
ramach nowej GWARANCJI ODNOWIENIA FASAD zapewnia aż do 13 lat ochrony przed grzybami i
glonami. Dzięki temu, mamy pewność, że właściwości produktów są zgodne z deklarowanymi
parametrami, przy jednoczesnej skuteczności działania preparatu grzybo- i glonobójczego FOVEO
TECH RG 10.
Jeśli wykonujemy nową elewację, wybierzmy zaś GWARANCJĘ NA SYSTEM FOVEO TECH S/W.
Teraz rozszerzona została ona o ochronę przed grzybami i glonami. Oprócz tego, gwarancja
obejmuje m.in.: przyczepność do podłoża całego Systemu FOVEO TECH S/W, odporność na
rozwarstwienie poszczególnych jego warstw oraz trwałość parametrów izolacyjnych.

Produkty FOVEO TECH cechują wyjątkowe właściwości. Stopniowo uwalniają one cząsteczki biocydu
kapsułkowego, dzięki czemu skutecznie przeciwdziałają korozji mikrobiologicznej fasady budynku.
Dodatek szlachetnych środków silikonowych i hydrofobowych pozwala natomiast uzyskać efekt
samooczyszczenia, a powstała powłoka charakteryzuje się niską nasiąkliwością, co sprawia, że
szybko wysycha, nawet przy ulewnych deszczach. Stworzona przy użyciu systemów FOVEO TECH
elewacja prezentuje się estetycznie przez długie lata.
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