
Charakterystyka oogólna
System ANSERGLOB to profesjonalna

i nowoczesna metoda ocieplania œcian

zewnêtrznych w technologii lekkiej mokrej.

System charakteryzuje siê wyj¹tkow¹

³atwoœci¹ wykonania, stabilnoœci¹ i trwa³o-

œci¹. Wyró¿nia siê wysok¹ odpornoœci¹ na

oddzia³ywanie czynników atmosferycz-

nych i mechanicznych. Prawid³owo wyko-

nana warstwa elewacji skutecznie likwiduje

mostki termiczne w œcianie. Na uwagê zas³u-

guj¹ wysokie walory estetyczne elewacji

zapewnione przez du¿y wybór struktur

wykoñczeniowych oraz szeroki wachlarz

kolorów. 

System ocieplania œcian zewnêtrznych

budynków ANSERGLOB polega na

mocowaniu do istniej¹cych œcian, od

strony elewacyjnej, warstwy uk³adu sk³a-

daj¹cego siê z p³yt styropianowych, jako

materia³u termoizolacyjnego, warstwy

wykonanej z zaprawy klej¹cej, zbrojonej siatk¹ szklan¹

i zagruntowanej roztworem gruntuj¹cym oraz wyprawy tyn-

karskiej. P³yty styropianowe mocuje siê za pomoc¹ zaprawy

klej¹cej lub zaprawy klej¹cej (i ³¹czników mechanicznych).

Prawid³owe zamocowanie, zabezpieczenie i wykoñczenie

warstwy izolacyjnej wymaga zastosowania nastêpuj¹cych

produktów:

ANSERGLOB EMULSJA GRUNTUJ¥CA do gruntowania

pod³o¿a pod uk³ad ocieplaj¹cy 

ANSERGLOB BCX 39 zaprawa klej¹ca do mocowania p³yt

styropianowych do pod³o¿a 

ANSERGLOB BCX 40 zaprawa klej¹ca do wykonywania

warstwy zbrojonej pod wyprawê tynkarsk¹ 

SIATKA SZKLANA 

GLOBPLAST MASA PODK£ADOWA œrodek gruntuj¹cy do

gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawê tynkarsk¹ 

ANSERGLOB TYNK akrylowa masa tynkarska do wykony-

wania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich: „baranek”-

struktury 1,0;1,5; 2,0; 2,5  mm, „kornik” – struktury 1,5;

2,0; 2,5; 3,0 mm „mozaika” – struktury 1,0;  2,0 mm. 

System ANSERGLOB wymaga równie¿ zastosowania ³¹cz-

ników mechanicznych oraz elementów dodatkowych takich

jak: listwy, taœmy, siatki naro¿nikowe 

Przyk³adowe zu¿ycie materia³ów na 1 m2 œciany:

Emulsja gruntuj¹ca: 0,1-0,2 kg 

Zaprawa BCX 39: ok. 4 kg 

Zaprawa BCX 40: 3,5-4,0 kg 

GLOBPLAST: 0,2-0,3 l 

ANSERGLOB TYNK „baranek” /„kornik” w zale¿noœci od

uziarnienia: 2,4-4,0 kg 

ANSERGLOB TYNK „mozaika” w zale¿noœci od uziarnie-

nia: 4-5 kg 

Informacje ddodatkowe
Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna ITB 

AT-154583/2005, Certyfikat zgodnoœci nr ITB-0085/Z, Krajo-

wa Deklaracja Zgodnoœci nr 46

2008
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ANSERile tto kkosztuje –– ppropozycja ffirmy

System dociepleñ budynków
ANSERGLOB

Koszt materia³ów Anser (emulsja gruntuj¹ca, kleje, grunt warstwy
zbrojnej, tynk) potrzebnych do ocieplenia budynku 
o powierzchni 133 m2 wynosi

2248,52 z³ brutto

W cenie nie jest uwzglêdniony styropian oraz elementy dodatkowe: siatka, ko³ki,

listwy naro¿ne i coko³owe.

ANSER ZAK£ADY CHEMICZNE „ANSER” Sp. z o.o.

ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa

Biuro zarz¹du: ul. Chemików 1, 96-315 Wiskitki

tel. 046 856 73 40, faks 046 856 73 50

www.anser.pl, e-mail: anser@anser.pl

Cennik materia³ów do ocieplania œcian
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