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ŚŚNNIIEEŻŻKKAAiillee  ttoo  kkoosszzttuujjee  ––  pprrooppoozzyyccjjaa  ffiirrmmyy

CChhaarraakktteerryyttyykkaa  ooggóóllnnaa
Bezspoinowy system ociepleń (BSO) ŚNIEŻKA to dobry spo-
sób na ciepły dom i trwałą elewację. Technologia bezspoino-
wego docieplania ścian zewnętrznych budynku polega na
przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składają-
cego się z materiału termoizolacyjnego (styropianu) mocowa-
nego do ściany za pomocą zaprawy klejowej oraz warstwy
zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. 
W skład Systemu Śnieżka wchodzą:
� zaprawa klejowa do styropianu ACRO-KLEJ SA
� zaprawa klejowa do systemu dociepleń ACRO-KLEJ A
� farba gruntująca ACRO-GRUNT
� tynk akrylowy z dodatkiem silikonu
ACRO-TYNK A
� styropian
� siatka z włókna szklanego
ACRO-KLEJ SA – służy do przykleja-
nia płyt styropianowych na zewnątrz
i wewnątrz pomieszczeń do podłoży
mineralnych: betonowych, silikato-
wych, ceramicznych, tynków cemen-
towych i cementowo-wapiennych.
Nadaje się również do wypełniania
i szpachlowania ubytków ustabilizo-
wanego podłoża.
ACRO-KLEJ A – służy do wykonywania warstwy ochronnej,

zbrojonej siatką z włókna szklanego
w syste˙mie dociepleń budynków,
a także do przyklejania płyt styropia-
nowych na zewnątrz i wewnątrz
pomieszczeń do podłoży mineral-
nych: betonowych, silikatowych,
ceramicznych, tynków cementowych
i cementowo-wapiennych. Siatka
zbrojeniowa zatopiona w ACRO-
KLEJU A jest doskonałym układem
wzmacniającym stare tynki.

ACRO-GRUNT – stosowana
w celu zwiększenia przyczepności
tynków, zmniejszenia chłonności
podłoża, umożliwia poprawne
wykonanie struktury tynków cien-
kowarstwowych oraz redukuje
możliwość powstawania przebarwień na ich powierzchni.
Przeznaczona jest do wykorzystania w systemie dociepleń
oraz pod zwykłe tynki. Nadaje się do stosowania na zewnątrz
i wewnątrz pomieszczeń. Można nią pokrywać powierzchnie
betonowe, cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gip-
sowo-kartonowe, płyty wiórowe itp.

ACRO-TYNK A – gotowa do użycia
akrylowa masa tynkarska przezna-
czona jest do wykonywania cienko-
warstwowych, dekoracyjnych
wypraw tynkarskich w systemie
dociepleń ŚNIEŻKA oraz bezpośred-
nio na wszelkich podłożach budow-
lanych na zewnątrz budynków.
W zależności od rodzaju użytych

wypełniaczy zaprawa umożliwia uzyskanie faktur: „baranka”
o uziarnieniu 1,5 mm; 2,0 mm oraz „kornika” o uziarnieniu
2,0 mm, 2,5 mm w szerokiej gamie kolorystycznej.

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” SA
Dział Handlowy

39-207 Brzeźnica 18
tel. 014 68 11 111, faks 014 68 22 222

www.sniezka.pl
e-mail: marketing@sniezka.com

Śnieżka system dociepleń budynków

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ŚCIAN [m2] 198

KOSZT MATERIAŁÓW „ŚNIEŻKI” (kleje, farba gruntująca, tynk 

akrylowy) potrzebnych do docieplenia budynku o pow. 198 m2

wynosi 3785,56 zł netto *

4618,38 zł brutto 

* W cenie nie jest uwzględniony styropian oraz elementy dodatkowe: siatka, kołki
oraz listwy narożne i cokołowe.

Kosztorys docieplenia ścian 
dla projektu NASTKA:
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