Iki 85 procentų sutaupytų šildymo kaštų
Blogai izoliuotas namas
reikalauja didelių išlaidų, nes
per šaltas ir drėgnas sienas
atsiranda daug problemų
pastato viduje. Šaltos išorinės
sienos su rasos vandeniu ir
pelėsiniais grybais nukreipia
šilumą iš namo vidaus į išorę.
Tokiu atveju neatidėliojamai
papildomai reikia sumažinti
drėgmės pralaidumą ir tai
nuolatos reikia atnaujinti.
Išlaidos už namo apšildymą
skaičiuojamos pagal
išnaudotos šilumos energijos
kiekį. Tačiau siūloma būti ir
atsargiems: per didelis namo
užsandarinimas numalšina oro
pasikeitimą, kas vėl gali
sukelti pelėsių atsiradimą.
Todėl išorei reikalingas sienų
pagrindo sutepimas (gal
aptinkavimas?) ir
susidėvėjimo atšviežinimas
kas du metus. Norint išvengti
šių problemų ir papildomų
išlaidų siūlomas pakabinamas,

Vietoj to galima naudoti
sistemą, kuri montuojama
dideliais, taupančiais laiką
ir išlaidas žingsniais.
Pakabinami, kvėpuojantys
ir šilumą saugantys
fasadai remiasi skirtingų
sienos konstrukcijos
sluoksnių atskyrimo
principu.
Paprastas ir greitas montavimas

Oro srautas už fasado

kvėpuojantis namų fasadas
iš Vinylit, kuris yra
ilgalaikis, taupo energiją ir
didina nekilnojamojo turto
vertę – tai kartu yra
alternatyva jau aprašytam
namų fasado tinkui. Vinylit
fasadai montuojami greitai
ir paprastai sausu statybos
būdu, taip pat be didelio
triukšmo ir purvo. Palyginus
su senaisiais fasadais, kaip,
pavyzdžiui, užlyginimas
tinku nėra reikalingas.

Naudojant šilumos
sulaikymo metodą
garantuojama puiki oro
apsauga ir pritaikytas
drėgmės pašalinimas.
Taip atsikratoma drėgmės
su oro srautu už fasado.
Mūrinės sienos
išdžiovinimas pašalins
visas problemas, o
pelėsinių grybų vidinėje
sienos pusėje atsiradimas
bus sustabdytas visam
laikui. Su šia sistema
galima su taupyti iš viso
iki 85 procentų šilumos
išlaidų – vien tik oro
srovė už profilio veikia
kaip ~ 2-4 cm stiprumo
apsaugos sluoksnis.
Vinylit fasadai kartu
atitinka griežtus naujo
energijos taupymo
reikalavimų standartus. Šie
namų fasadai yra labai
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Renovavimas su Vinylit fasadą padaro

išvaizdžiu ir šiltu

Daug sistemos elementų: Vinylit siūlo skirtingas sistemas kiekvieno skoniui
stabilūs, apsaugo nuo oro
pokyčių ir yra nepriklausomi
nuo techninio aptarnavimo.
Vinylit siūlo daugelio spalvų,
struktūrų ir dizaino fasadų. Jau
virš 200 tūkst. patenkintų
klientų su daugiau nei 20 mln.
uždengtų kvadratinių metrų ir
tūkstančiai įsitikinusių
partnerių kalba viena
nedviprasmiška kalba.
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