
Systemy ocieplania budynków
na styropianie | na styropianie perforowanym |  

na wełnie mineralnej



UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).
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GŁÓWNE ZALETY:

  Redukcja kosztów ogrzewania budynku

  Poprawa mikroklimatu wnętrz

  Wysoka estetyka elewacji

  Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

  Ochrona przed porostem glonów i grzybów

 Wysoka odporność warstwy zewnętrznej na mikrospękania  
    i uszkodzenia mechaniczne

 Szeroka paleta kolorów i faktur tynków akrylowych

PERMURO lub PERMURO AVANT

KABE THERM 
System ocieplania oparty na styropianie,  
z akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską

ZASTOSOWANIE:

Zestaw materiałów do ocieplania nowo wznoszonych budynków i docieplania już istniejących w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS). Stosowany na elewacjach budynków nowych do wys. 25 m, a na budynkach wzniesionych przed 
01.04.1995 do wys. 11-kodygnacji włącznie. Ze względu na łatwą technologię montażu oraz niskie koszty realizacji stosowany jest najczęściej 
przy termomodernizacji budynków wykonanych w starych energochłonnych technologiach (niespełniających obowiązujących wymogów 
izolacyjności termicznej). 

Aprobata techniczna ITB AT-15-2580/2010

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 300 mm włącznie; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO); 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru; 
Faktury: pełna, drapana/mieszana; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24 h): ≤ 1000 g/m2; 
Odporność na uderzenie: > 3 J.



UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).

NA
 B

AZ
IE

 S
TY

RO
PI

AN
U

GŁÓWNE ZALETY:

  Redukcja kosztów ogrzewania budynku

  Poprawa mikroklimatu wnętrz

  Wysoka estetyka elewacji

  Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

  Ochrona przed porostem glonów i grzybów

 Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej

 Spowolnienie procesu zabrudzania

KABE THERM 
System ocieplania oparty na styropianie,  
z akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską

KABE THERM NV 
System ocieplania oparty na styropianie,  
z polikrzemianową zewnętrzną wyprawą tynkarską

ZASTOSOWANIE:

Zestaw materiałów do ocieplania budynków nowo wznoszonych i docieplania już istniejących w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS). Stosowany na elewacjach budynków nowych do wys. 25 m, a na budynkach wzniesionych 
przed 01.04.1995 do wys. 11-kodygnacji włącznie. Ze względu na łatwą technologię montażu oraz niskie koszty realizacji stosowany jest 
najczęściej przy termomodernizacji budynków wykonanych w starych energochłonnych technologiach. Z uwagi na mineralny charakter 
polikrzemianowej wyprawy tynkarskiej NOVALIT T warstwa wykończeniowa ocieplenia charakteryzuje się niską podatnością na zabrudzanie.

Aprobata techniczna ITB AT-15-5445/2010

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 300 mm włącznie; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO); 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru  
      (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych); 
Faktury: pełna, drapana/mieszana; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24 h): ≤ 1000 g/m2; 
Odporność na uderzenie: > 1 J.
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GŁÓWNE ZALETY:

  Redukcja kosztów ogrzewania budynku

  Poprawa mikroklimatu wnętrz

  Wysoka estetyka elewacji

  Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

  Ochrona przed porostem glonów i grzybów

 Wysoka odporność na zabrudzenia z efektem „samooczyszczania” elewacji

KABE THERM EPS 
Kompletny system ocieplania oparty na styropianie,  
z silikonową zewnętrzną wyprawą tynkarską

ZASTOSOWANIE:

Zestaw materiałów do ocieplania nowo wznoszonych budynków i docieplania już istniejących w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS). Stosowany na elewacjach budynków nowych do wys. 25 m, a na budynkach wzniesionych 
przed 01.04.1995 do wys. 11-kodygnacji włącznie. Ze wzgl. na odpychanie cząsteczek wody przez żywicę silikonową, skutecznie zabezpiecza 
elewację przed działaniem opadów i redukuje osadzanie się zanieczyszczeń, dlatego jest szczególnie polecany na obiektach wymagających 
wysokiej estetyki i odporności na działanie warunków atmosferycznych. 

Europejska aprobata techniczna ETA-09/0042

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 200 mm włącznie; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: B – s1,d0; 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru  
     (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych); 
Faktury: pełna; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wsp. nasiąkliwości powierzchniowej warstwy zewn.: w ≤ 0,5 kg/m2; 
Względny opór dyfuzyjny warstwy zewn.: S

d
  ≤ 2,0 m.

Wysoka odporność na zabrudzenia z efektem „samooczyszczania” elewacji

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).
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GŁÓWNE ZALETY:

  Redukcja kosztów ogrzewania budynku

 Poprawa mikroklimatu wnętrz

 Wysoka estetyka elewacji

 Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

 Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej

KABE THERM EPS 
Kompletny system ocieplania oparty na styropianie,  
z silikonową zewnętrzną wyprawą tynkarską

KABE THERM SM 
System ocieplania oparty na styropianie,  
z mineralną zewnętrzną wyprawą tynkarską

ZASTOSOWANIE:

Zestaw materiałów do ocieplania budynków nowo wznoszonych i docieplania już istniejących w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS). Stosowany na elewacjach budynków nowych do wys. 25 m, a na budynkach wzniesionych przed 
01.04.1995 do wys. 11-kodygnacji włącznie. System jest szczególnie polecany na obiektach wymagających mineralnej wyprawy tynkarskiej, 
która może być malowana farbą polikrzemianową NOVALIT F.

Aprobata techniczna ITB AT-15-8732/2011

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 300 mm włącznie; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO); 
Kolory tynku: biały i bazowy (przeznaczony do malowania); 
Faktury: pełna, drapana; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24 h): ≤ 400 g/m2; 
Odporność na uderzenie po starzeniu: kat III.

Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).
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GŁÓWNE ZALETY:
  Redukcja kosztów ogrzewania budynku
  Poprawa mikroklimatu wnętrz
  Wysoka estetyka elewacji
  Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
  Ochrona przed porostem glonów i grzybów
 Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej
 Bardzo dobra paroprzepuszczalność i przyspieszone osuszanie ścian
 Spowolnienie procesu zabrudzania

KABE THERM NV  
ze styropianem perforowanym KLIMA 
System ocieplania oparty na styropianie perforowanym,  
z polikrzemianową zewnętrzną wyprawą tynkarską

ZASTOSOWANIE:

Zestaw materiałów do ocieplania budynków nowo wznoszonych i docieplania już istniejących w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS). Stosowany na elewacjach budynków nowych do wys. 25 m, a na budynkach wzniesionych 
przed 01.04.1995 do wys. 11-kodygnacji włącznie. Ze względu na wysoką paroprzepuszczalność umożliwia przyspieszone osuszanie ścian  
i minimalizuje ryzyko szkodliwej kondensacji wilgoci. Szczególnie polecany przy ocieplaniu ścian wykonanych z materiałów porowatych (jak 
np. beton komórkowy, ceramika poryzowana, żużlobeton), ścian zawilgoconych oraz przy skróconym okresie sezonowania nowych budynków. 
Z uwagi na mineralny charakter polikrzemianowej wyprawy tynkarskiej NOVALIT T warstwa wykończeniowa ocieplenia charakteryzuje się 
niską podatnością na zabrudzanie.

Aprobata techniczna ITB AT-15-5445/2010

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: 60 mm; 80 mm; 100 mm; 120 mm; max 150 mm; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO); 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru  
      (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych); 
Faktury: pełna, drapana/mieszana; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24 h): ≤ 1000 g/m2; 
Odporność na uderzenie: > 1 J.

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).
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GŁÓWNE ZALETY:

  Redukcja kosztów ogrzewania budynku

  Poprawa mikroklimatu wnętrz

  Wysoka estetyka elewacji

  Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

  Ochrona przed porostem glonów i grzybów

 Bardzo dobra paroprzepuszczalność

 Wysoka odporność na zabrudzanie z efektem „samooczyszczania” elewacji

KABE THERM NV  
ze styropianem perforowanym KLIMA 
System ocieplania oparty na styropianie perforowanym,  
z polikrzemianową zewnętrzną wyprawą tynkarską

KABE THERM EPS  
ze styropianem perforowanym KLIMA 
Kompletny system ocieplania oparty na styropianie  
perforowanym, z silikonową zewnętrzną wyprawą tynkarską

ZASTOSOWANIE:

Zestaw materiałów do ocieplania budynków nowo wznoszonych i docieplania już istniejących w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS). Stosowany na elewacjach budynków nowych do wys. 25 m, a na budynkach wzniesionych przed 
01.04.1995 do wys. 11-kodygnacji włącznie. Ze względu na wysoką paroprzepuszczalność systemu umożliwia przyspieszone osuszanie ścian 
i minimalizuje ryzyko szkodliwej kondensacji wilgoci. Szczególnie polecany przy ocieplaniu ścian wykonanych z materiałów porowatych (jak 
np. beton komórkowy, ceramika poryzowana, żużlobeton), ścian zawilgoconych oraz przy krótkim okresie sezonowania nowych budynków. 
Z uwagi na odpychanie cząsteczek wody przez żywicę silikonową, wyprawa silikonowa ARMASIL T ma najniższą podatność na zabrudzenie.

Europejska aprobata techniczna ETA-09/0042

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: 60 mm; 80 mm; 100 mm; 120 mm; max 150 mm; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: B – s1,d0; 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru  
      (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych); 
Faktury: pełna; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wsp. nasiąkliwości powierzchniowej warstwy zewn.: w ≤ 0,5 kg/m2; 
Względny opór dyfuzyjny warstwy zewn.: S

d
  ≤ 2,0 m.

Wysoka odporność na zabrudzanie z efektem „samooczyszczania” elewacji

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).
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GŁÓWNE ZALETY:

  Redukcja kosztów ogrzewania budynku
  Poprawa mikroklimatu wnętrz
  Wysoka estetyka elewacji
 Swobodne oddawanie wilgoci
 Zapobieganie kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody
 Spowolnienie procesu zabrudzania z efektem  
     „samooczyszczania” elewacji (ARMASIL T)
 Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej (NOVALIT T)
 Dobra izolacyjność akustyczna

KABE THERM MW 
Kompletny system ocieplania oparty  
na wełnie mineralnej z polikrzemianową 
lub silikonową zewnętrzną wyprawą tynkarską

ZASTOSOWANIE:

Zestaw wyrobów o wysokiej paroprzepuszczalności do ocieplania budynków nowo wznoszonych i docieplania już istniejących w technologii 
złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS). Do stosowania na elewacjach budynków nowych do wys. 
25 m, a na budynkach wzniesionych przed 01.04.1995 do wys. 11-kodygnacji włącznie. Szczególnie polecany do ocieplania budynków ze 
ścianami wykonanymi z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, ceramika poryzowana, żużlobeton) i wymagających 
wysokiej estetyki elewacji. Ze względu na dobrą izolacyjność akustyczną nadaje się również do stosowania na obiektach zlokalizowanych  
w strefach o dużym natężeniu hałasu.

Europejska aprobata techniczna ETA-10/0322

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 50 do 150 mm włącznie; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: A2 – s1,d0; 
Kolory tynku: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru  
      (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych); 
Faktury: pełna lub drapana/mieszana (tylko tynk NOVALIT T); 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm i 3,0 mm; 
Wsp. nasiąkliwości powierzchniowej warstwy zewn.: w ≤ 0,5 kg/m2; 
Względny opór dyfuzyjny warstwy zewn.: S

d
  ≤ 2,0 m.

Zapobieganie kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).
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 Zawiera wyłącznie niepalne składniki systemu
 Stosowany w budynkach wysokich (o wys. 25 m)  
     i o zwiększonych wymaganiach przeciw pożarowych
  Redukcja kosztów ogrzewania budynku
  Poprawa mikroklimatu wnętrz
  Wysoka estetyka elewacji
  Swobodne oddawanie wilgoci
 Zapobieganie kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody
 Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej
  Dobra izolacyjność akustyczna

KABE THERM MW 
Kompletny system ocieplania oparty  
na wełnie mineralnej z polikrzemianową 
lub silikonową zewnętrzną wyprawą tynkarską

KABE THERM WMM 
System ocieplania oparty na wełnie mineralnej  
z mineralną zewnętrzną wyprawą tynkarską

ZASTOSOWANIE:

Niepalny zestaw materiałów do ocieplania budynków nowo wznoszonych i docieplania już istniejących w technologii złożonego systemu 
izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS). Szczególnie polecany do ocieplania budynków wysokich (o wys. powyżej 25 m) 
oraz budynków o zwiększonych wymaganiach p. poż. Ze względu na wysoką paroprzepuszczalność doskonale sprawdza się przy ocieplaniu 
ścian wykonanych z materiałów o strukturze porowatej (jak np.; beton komórkowy, ceramika poryzowana, żużlobeton). Natomiast dzięki 
wysokiej izolacyjności akustycznej może być stosowany na obiektach zlokalizowanych w strefie o dużym natężeniu hałasu. 

Aprobata techniczna ITB AT-15-8731/2011

DANE TECHNICZNE:

Grubość warstwy termoizolacyjnej: wg projektu technicznego; 
Sposób mocowania termoizolacji: klejenie i mocowanie mechaniczne; 
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO) i wykonany z materiałów niepalnych; 
Kolory tynku: biały i bazowy (przeznaczony do malowania); 
Faktury: pełna, drapana; 
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm; 
Wodochłonność (po 24 h): ≤ 2400 g/m2; 
Odporność na uderzenie po starzeniu: > 1 J.

UWA GA: Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z Kartą gwarancyjną systemów ociepleń.
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach nie zalecamy stosowania kolorów o niskim wsp. odbicia światła (Y<20%).



Nazwa systemu KABE THERM KABE THERM NV KABE THERM EPS KABE THERM SM
KABE THERM NV 
ze styropianem 

perforowanym KLIMA

KABE THERM EPS 
ze styropianem 

perforowanym KLIMA
KABE THERM MW KABE THERM WMM

SKŁADNIKI SYSTEMU

Zaprawa klejąca KOMBI S lub KOMBI KOMBI S lub KOMBI KOMBI KOMBI S lub KOMBI KOMBI S lub KOMBI KOMBI KOMBI WM1
KOMBI WM1  

lub KOMBI WM2

Materiał termoizolacyjny
Styropian EPS  

klasy Fasada / Ściana
Styropian EPS  

klasy Fasada / Ściana
Styropian EPS 70, EPS 80, 

EPS 100, EPS 200
Styropian EPS  

klasy Fasada / Ściana
Styropian perforowany 

EPS KLIMA
Styropian perforowany 

EPS KLIMA
Wełna mineralna: 

elewacyjna

Wełna mineralna: 
elewacyjna, 

dwugęstościowa, 
lamelowa

Łączniki mechaniczne wg projektu technicznego Opcjonalne Opcjonalne 
Opcjonalne  

BRAVOLL lub EJOT 
Opcjonalne Opcjonalne 

Opcjonalne  
BRAVOLL lub EJOT 

Wymagane  
BRAVOLL lub EJOT 

Wymagane 

Zaprawa klejąco-szpachlowa KOMBI KOMBI KOMBI KOMBI KOMBI KOMBI KOMBI WM2 KOMBI WM2

Systemowa siatka z włókien szklanych
ST 112-100/7 lub  

ST 112-110/7 lub AKE 145
ST 112-100/7 lub  

ST 112-110/7 lub AKE 145
Vertex R 117 / AKE 145 lub 

Vertex R 131
AKE 145 / Vertex 145

ST 112-100/7 lub  
ST 112-110/7 lub AKE 145

Vertex R 117 / AKE 145 lub 
Vertex R 131

AKE 145 AKE 145 / Vertex 145

Preparat gruntujący
Grunt PERMURO GT 

(GB/GK)
Grunt NOVALIT GT Grunt ARMASIL GT Grunt MINERALIT GT Grunt NOVALIT GT Grunt ARMASIL GT

Grunt NOVALIT GT  
lub GRUNT ARMASIL GT

Grunt MINERALIT GT

Tynk wierzchni
Akrylowy PERMURO 

 lub PERMURO AVANT
Polikrzemianowy 

NOVALIT T
Silikonowy ARMASIL T Mineralny MINERALIT T

Polikrzemianowy  
NOVALIT T

Silikonowy ARMASIL T
Polikrzemianowy  

NOVALIT T lub silikonowy  
ARMASIL T

Mineralny MINERALIT T

Farba elewacyjna /opcjonalna/
Polikrzemianowa 

NOVALIT F
Polikrzemianowa  

NOVALIT F

DANE TECHNICZNE

Gr. warstwy termoizolacyjnej 20÷300 mm 20÷300 mm 20÷200 mm 20÷300 mm
60, 80, 100, 120,  

max 150 mm
60, 80, 100, 120,  

max 150 mm
50÷150 mm wg projektu technicznego

Kolorystyka tynku
Naturalna biel i kolory  

wg wzornika KABE, NCS 
lub dostarczonego wzoru

Naturalna biel i kolory  
wg wzornika KABE, NCS 

lub dostarczonego wzoru 
/możliwe do uzyskania 
przy użyciu pigmentów 

nieorganicznych/

Naturalna biel i kolory  
wg wzornika KABE, NCS 

lub dostarczonego wzoru 
/możliwe do uzyskania 
przy użyciu pigmentów 

nieorganicznych/

Biała i bazowa  
/przeznaczona  
do malowania/

Naturalna biel i kolory wg 
wzornika KABE, NCS  

lub dostarczonego wzoru  
/możliwe do uzyskania 
przy użyciu pigmentów 

nieorganicznych/

Naturalna biel i kolory wg 
wzornika KABE, NCS  

lub dostarczonego wzoru  
/możliwe do uzyskania 
przy użyciu pigmentów 

nieorganicznych/

Naturalna biel i kolory wg 
wzornika KABE, NCS  

lub dostarczonego wzoru  
/możliwe do uzyskania 
przy użyciu pigmentów 

nieorganicznych/

Biała i bazowa  
/przeznaczona  
do malowania/

Faktura tynku pełna, drapana/mieszana pełna, drapana/mieszana pełna pełna, drapana pełna, drapana/mieszana pełna
pełna, drapana/mieszana 

(NOVALIT T)
pełna, drapana

Gr. ziarna tynku

PERMURO: 1,5 mm,  
2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm

PERMURO AVANT:  
1,5 mm, 2,0 mm

1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 
3,0 mm

1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 
3,0 mm

1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 

3,0 mm
1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 

3,0 mm
1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 

3,0 mm
1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm

Dokument odniesienia AT-15-2580/2010 AT-15-5445/2010 ETA-09/0042 AT-15-8732/2011 AT-15-5445/2010 ETA-09/0042 ETA-10/0322 AT-15-8731/2011

Zestawienie systemów ociepleń marki KABE THERM

WŁAŚCIWOŚCI KABE THERM KABE THERM NV KABE THERM EPS KABE THERM SM
KABE THERM NV 
ze styropianem 

perforowanym KLIMA

KABE THERM EPS 
ze styropianem 

perforowanym KLIMA
KABE THERM MW KABE THERM WMM

Izolacyjność termiczna nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

Izolacyjność akustyczna n n n n n n nn nn

Łatwość wykonania nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn

Paroprzepuszczalność układu n 1 n 1 n 1 n 1 nn nn nnn nnn

Odporność tynku na wnikanie wody (hydrofobowość) nn nn nnn n nn nnn
nnn 2

nn 3 n

Odporność na uszkodzenia mechaniczne nn 4 n 4 n 4 n 4 n 4 n 4 n 4 n 4

Odporność na zabrudzanie n nn nnn n nn nnn
nnn 2

nn 3 n

Ochrona przed porostem glonów i grzybów nnn nnn nnn nn 5 nnn nnn nnn nn 5

1 – zew wzgl. na niską paroprzepuszczalność styropianu 
2 – przy tynku silikonowym ARMASIL T 
3 – przy tynku polikrzemianowym NOVALIT T 
4 – można dodatkowo zwiększyć przez zastosowanie dwóch warstw siatki zbrojącej 
5 – można dodatkowo zwiększyć przez zastosowanie farby polikrzemianowej NOVALIT F z dodatkowym zabezpieczeniem przed porostem glonów i grzybów /usługa dodatkowa/



Nazwa systemu KABE THERM KABE THERM NV KABE THERM EPS KABE THERM SM
KABE THERM NV 
ze styropianem 

perforowanym KLIMA

KABE THERM EPS 
ze styropianem 

perforowanym KLIMA
KABE THERM MW KABE THERM WMM

SKŁADNIKI SYSTEMU

Zaprawa klejąca KOMBI S lub KOMBI KOMBI S lub KOMBI KOMBI KOMBI S lub KOMBI KOMBI S lub KOMBI KOMBI KOMBI WM1
KOMBI WM1  

lub KOMBI WM2

Materiał termoizolacyjny
Styropian EPS  

klasy Fasada / Ściana
Styropian EPS  

klasy Fasada / Ściana
Styropian EPS 70, EPS 80, 

EPS 100, EPS 200
Styropian EPS  

klasy Fasada / Ściana
Styropian perforowany 

EPS KLIMA
Styropian perforowany 

EPS KLIMA
Wełna mineralna: 

elewacyjna

Wełna mineralna: 
elewacyjna, 

dwugęstościowa, 
lamelowa

Łączniki mechaniczne wg projektu technicznego Opcjonalne Opcjonalne 
Opcjonalne  

BRAVOLL lub EJOT 
Opcjonalne Opcjonalne 

Opcjonalne  
BRAVOLL lub EJOT 

Wymagane  
BRAVOLL lub EJOT 

Wymagane 

Zaprawa klejąco-szpachlowa KOMBI KOMBI KOMBI KOMBI KOMBI KOMBI KOMBI WM2 KOMBI WM2

Systemowa siatka z włókien szklanych
ST 112-100/7 lub  

ST 112-110/7 lub AKE 145
ST 112-100/7 lub  

ST 112-110/7 lub AKE 145
Vertex R 117 / AKE 145 lub 

Vertex R 131
AKE 145 / Vertex 145

ST 112-100/7 lub  
ST 112-110/7 lub AKE 145

Vertex R 117 / AKE 145 lub 
Vertex R 131

AKE 145 AKE 145 / Vertex 145

Preparat gruntujący
Grunt PERMURO GT 

(GB/GK)
Grunt NOVALIT GT Grunt ARMASIL GT Grunt MINERALIT GT Grunt NOVALIT GT Grunt ARMASIL GT

Grunt NOVALIT GT  
lub GRUNT ARMASIL GT

Grunt MINERALIT GT

Tynk wierzchni
Akrylowy PERMURO 

 lub PERMURO AVANT
Polikrzemianowy 

NOVALIT T
Silikonowy ARMASIL T Mineralny MINERALIT T

Polikrzemianowy  
NOVALIT T

Silikonowy ARMASIL T
Polikrzemianowy  

NOVALIT T lub silikonowy  
ARMASIL T

Mineralny MINERALIT T

Farba elewacyjna /opcjonalna/
Polikrzemianowa 

NOVALIT F
Polikrzemianowa  

NOVALIT F

DANE TECHNICZNE

Gr. warstwy termoizolacyjnej 20÷300 mm 20÷300 mm 20÷200 mm 20÷300 mm
60, 80, 100, 120,  

max 150 mm
60, 80, 100, 120,  

max 150 mm
50÷150 mm wg projektu technicznego

Kolorystyka tynku
Naturalna biel i kolory  

wg wzornika KABE, NCS 
lub dostarczonego wzoru

Naturalna biel i kolory  
wg wzornika KABE, NCS 

lub dostarczonego wzoru 
/możliwe do uzyskania 
przy użyciu pigmentów 

nieorganicznych/

Naturalna biel i kolory  
wg wzornika KABE, NCS 

lub dostarczonego wzoru 
/możliwe do uzyskania 
przy użyciu pigmentów 

nieorganicznych/

Biała i bazowa  
/przeznaczona  
do malowania/

Naturalna biel i kolory wg 
wzornika KABE, NCS  

lub dostarczonego wzoru  
/możliwe do uzyskania 
przy użyciu pigmentów 

nieorganicznych/

Naturalna biel i kolory wg 
wzornika KABE, NCS  

lub dostarczonego wzoru  
/możliwe do uzyskania 
przy użyciu pigmentów 

nieorganicznych/

Naturalna biel i kolory wg 
wzornika KABE, NCS  

lub dostarczonego wzoru  
/możliwe do uzyskania 
przy użyciu pigmentów 

nieorganicznych/

Biała i bazowa  
/przeznaczona  
do malowania/

Faktura tynku pełna, drapana/mieszana pełna, drapana/mieszana pełna pełna, drapana pełna, drapana/mieszana pełna
pełna, drapana/mieszana 

(NOVALIT T)
pełna, drapana

Gr. ziarna tynku

PERMURO: 1,5 mm,  
2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm

PERMURO AVANT:  
1,5 mm, 2,0 mm

1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 
3,0 mm

1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 
3,0 mm

1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 

3,0 mm
1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 

3,0 mm
1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 

3,0 mm
1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm

Dokument odniesienia AT-15-2580/2010 AT-15-5445/2010 ETA-09/0042 AT-15-8732/2011 AT-15-5445/2010 ETA-09/0042 ETA-10/0322 AT-15-8731/2011

WŁAŚCIWOŚCI KABE THERM KABE THERM NV KABE THERM EPS KABE THERM SM
KABE THERM NV 
ze styropianem 

perforowanym KLIMA

KABE THERM EPS 
ze styropianem 

perforowanym KLIMA
KABE THERM MW KABE THERM WMM

Izolacyjność termiczna nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

Izolacyjność akustyczna n n n n n n nn nn

Łatwość wykonania nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn

Paroprzepuszczalność układu n 1 n 1 n 1 n 1 nn nn nnn nnn

Odporność tynku na wnikanie wody (hydrofobowość) nn nn nnn n nn nnn
nnn 2

nn 3 n

Odporność na uszkodzenia mechaniczne nn 4 n 4 n 4 n 4 n 4 n 4 n 4 n 4

Odporność na zabrudzanie n nn nnn n nn nnn
nnn 2

nn 3 n

Ochrona przed porostem glonów i grzybów nnn nnn nnn nn 5 nnn nnn nnn nn 5

nnn wysoka,  nn średnia, n niska

1 – zew wzgl. na niską paroprzepuszczalność styropianu 
2 – przy tynku silikonowym ARMASIL T 
3 – przy tynku polikrzemianowym NOVALIT T 
4 – można dodatkowo zwiększyć przez zastosowanie dwóch warstw siatki zbrojącej 
5 – można dodatkowo zwiększyć przez zastosowanie farby polikrzemianowej NOVALIT F z dodatkowym zabezpieczeniem przed porostem glonów i grzybów /usługa dodatkowa/



Szwajcarskie pochodzenie zobowiązuje – pielęgnowanie 
tradycyjnych, szwajcarskich wartości daje gwarancję, 
że produkty Farby Kabe Polska kojarzą się z najwyższą 
jakością oraz niezawodnością. 

Globalny rynek wymaga umiejętności wyróżniania się. Znak “swissstandards.pl”  
wyróżnia, a jednocześnie zobowiązuje. My chcemy się wyróżniać poprzez  

przestrzeganie najwyższych norm jakości produktów i usług oraz zachowaniem 
wysokich standardów w obrocie gospodarczym. 

Znak Swissstandards.pl, którym markujemy nasze produkty jest 
potwierdzeniem i gwarancją dla Klienta, że są one najwyższej jakości, 
wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów oraz poszanowaniem 
zasad etyki biznesu.

Swissstandards.pl

Firma Farby KABE Polska jest szwajcarskim przedsiębiorstwem produkcyjnym, działającym na 
polskim rynku od 1995 roku. W ciągu ponad 17 lat działalności w Polsce ugruntowaliśmy swoją 
pozycję wiodącego dostawcy produktów na elewacje i do wnętrz, takich jak: masy tynkarskie, 
farby, systemy ociepleń, systemy do napraw i renowacji oraz inne produkty chemii budowlanej.
 Szwajcarskie korzenie oraz możliwość pełnego wykorzystania doświadczeń i osiągnięć 
działu badawczo-rozwojowego naszej rodzimej firmy Karl Bubenhofer AG z Gossau,  
pozwalają na stałe wzbogacanie naszej oferty o nowoczesne produkty nowej generacji. KABE 
Farben, jako pierwsza firma na świecie, opracowała w 1999 roku nowatorską technologię  
produktów polikrzemianowych do elewacji budynków, stając się prekursorem i liderem  
w dziedzinie technologii produktów mineralnych, opartych na bazie niskoalkalicznego 
potasowego szkła wodnego.
 Misją naszej firmy jest dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjno-ochronnych 
tak, aby zawsze cieszyły się pełna aprobatą i zaufaniem naszych Klientów – solidnie spełniając 
swoje zadanie przez długie lata… Szeroki asortyment produktów adresowany jest zarówno do 
profesjonalistów: Firm Wykonawczych, Architektów, Projektantów i Konserwatorów Zabytków, 
jak również do Użytkowników Indywidualnych.

Ciągle dążąc do tego, aby produkty ze znakiem Farby KABE cieszyły się zaufaniem Klientów, 
firma nieustannie optymalizuje wszelkie aspekty związane z jakością, łatwością aplikacji  
i dostępnością naszej oferty produktowej. Produkty marki Farby KABE wytwarzane są zgodnie 
 z międzynarodowymi normami Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz 
Certyfikatu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004. Wdrożone normy są gwarancją, 
iż procesy realizowane w naszych zakładach podlegają stałej kontroli i ciągłemu doskonaleniu.
 Znakiem naszych czasów są nowatorskie rozwiązania jak np. kompletne systemy ociepleń. 
Firma Farby KABE Polska oferuje 8 systemów ociepleń „KABE THERM” odpowiadających 
wymogom rynku i oczekiwaniom Klientów. Stosowane przez nas rozwiązania spełniają 
wszystkie europejskie wymagania techniczno-budowlane, a systemy „KABE THERM EPS”  
i „KABE THERM MW” posiadają Europejską Aprobatę Techniczną – ETA.
 Farby KABE to firma o ugruntowanej pozycji w segmencie produktów i systemów 
do renowacji zabytków. Na naszej liście referencyjnej znajduje się wiele znanych obiektów 
zabytkowych m.in. Wilanów, Zamek Królewski w Warszawie, Klasztor Jasna Góra i inne.
 
 Produkty Farby KABE dostępne są w sieci dystrybucji na terenie całego kraju.

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. Śląska 88

tel.: 32 204 64 60
fax: 32 204 64 66

info@farbykabe.pl
www.farbykabe.pl
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Doradcy techniczno-handlowi:

Region północno-zachodni 606 793 221

wielkopolski - wschód, łódzki - zachód 606 793 218
kujawsko-pomorski 606 793 219

wielkopolski - centrum 606 793 213
pomorski - południe 606 793 220
zachodniopomorski 694 462 122

pomorski - północ 696 404 179
wielkopolski - zachód 696 404 037

Region północno-wschodni 696 404 171

łódzki - wschód 696 404 036
mazowiecki - wschód 696 429 401
mazowiecki - północ 606 793 227

warmińsko-mazurski 602 358 498
mazowiecki - zachód 606 793 230

podlaski 604 776 764
świętokrzyski 696 429 397

Region śląski 606 793 206

częstochowski 606 793 203
górnośląski - centrum 606 830 331
górnośląski - południe 606 793 201

górnośląski - wschód 606 793 202
górnośląski - zachód 606 793 204

Region południowy 606 793 211

małopolski 606 793 215
nowosądecki 696 429 399
podbeskidzie 694 462 117

podhale 606 793 212
Region dolnośląski 696 404 344

dolnośląski - zachód,  lubuski 696 429 402
opolski 696 404 339

wrocław-wschód 600 460 883
wrocław-zachód 606 793 205

Region południowo-wschodni 

lubelski 697 505 109 
podkarpacki 609 849 809 

Koordynatorzy  
ds. Obsługi Inwestycji

Region mazowiecki 696 404 035
Region górnośląski 696 404 364

W
er
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: 0

9/
20

12
Oddziały handlowe:

03-794 Warszawa 
 ul. Rzeczna 6 
tel.: +48 22 678 88 90 
 fax: +48 22 679 00 28 
 warszawa@farbykabe.pl

43-300 Bielsko-Biała 
 ul. Korczaka 34 
tel.: +48 33 812 37 02, 822 79 16 
 fax: +48 33 812 38 82 
bielsko@farbykabe.pl

62-100 Wągrowiec 
 ul. Gnieźnieńska 55 
tel.: +48 67 262 83 25 
 fax: +48 67 262 38 01 
wągrowiec@farbykabe.pl

32-007 Zabierzów Bocheński 
Wola Batorska 457 
 tel.: +48 12 289 10 00 
 fax: +48 12 289 10 23 
 info@kabetherm.pl

Doradca techniczny 
ds. renowacji zabytków:

Na terenie całego kraju: 
tel. kom.: 606 793 228


