
Én a JUBIZOL 
Aerogel finish-t ajánlom!

Az űripar által kifejlesztett hibrid 
technológia és kiemelkedő 

szigetelő képesség.

JUBIZOL Aerogel finish
Nemesített elemi szálakkal dúsított, szilikonos simított vakolat.

Extrém körülmények között kifejlesztett, az űrkutatásban és az űriparban is sikeresen 
tesztelt anyagok kombinálása egy egyedi receptben. Az aerogéllel és a hibrid 
technológiás speciális töltőanyagokkal dúsított vakolat egyszerre rendelkezik extra 
szilárdsággal és rugalmassággal. A vakolatokban lévő karbon- és bazaltszálak 
(hibrid technológia) megerősítik és még jobban megszilárdítják a vakolatot. A szálak 
kiegészítik egymást és kitűnő szinergiát képeznek együtt. Az aerogél egy átlátszó 
anyag, amelyben a folyékony komponenst gáz helyettesíti. A szuperizolátor 99,8%-ban 
levegőt tartalmaz (λ = 0,012 W / mK.)  A vakolat így kiváló és tartós védelmet nyújt, 
ezzel a vakolattal megalkottuk az eddigi legkifinomultabb JUBIZOL homlokzati 
hőszigetelő rendszerünket.

JUBIZOL Aerogel finish:

• kitűnően viseli a hőmérsékleti változások 
alkalmával bekövetkező zsugorodásokat 
és felületi feszültségeket, így hosszabb 
élettartamot biztosít;

• védi az alapvakolatot a túlmelegedéstől;
• meghosszabbítja a felújító festések közötti 

időtartamot;
• lerövidíti a homlokzat felületén a 

páralecsapódási időtartamot, ezáltal csökkentve az algásodás és a penészesedés 
lehetőségét.

AEROGEL

elastic        
       

      
   B

ASALT

CARBON

tensile

HYBRID  
TECHNOLOGY



Én a JUBIZOL 
CarbonStrong finish-t is ajánlom!

Hibrid technológia, ahol a 
mikroszálak kivételes erőt és 

szilárdságot biztosítanak.

JUBIZOL CarbonStrong  finish  
Elemi szálakkal dúsított sziloxános simított vakolat

Az olyan anyagok, amelyek már hozzájárulnak a repülőgépipar, az autóipar, a 
hajógyártás és vízi sporteszközök fejlesztésének kiemelkedő eredményeihez, 
és ellenállnak a szélsőséges mechanikai terheléseknek, most olyan dúsított, 
mikroerősítésű vakolat kifejlesztésére adtak lehetőséget, amelyek nagyobb 
rugalmasságot, ellenállást és tartós védelmet nyújtanak az időjárási viszonyokkal 
és a mechanikus terhelésekkel sújtott homlokzati felületek számára.

JUBIZOL CarbonStrong finish:

• innovatív hibrid technológia, amely egyesíti 
a szén(karbon) és a bazalt rostok előnyeit 
(hibrid technológia), egyszerre biztosítva 
nagyobb szilárdságot és rugalmasságot a 
vakolat számára;

• a nagyobb rugalmasság csökkenti a 
repedések előfordulási lehetőségét a 
homlokzat felületén;

• extra ütésállóság;
• a legkiválóbb választás JUBIZOL Strong 

(jégesőálló) hőszigetelő rendszer esetén.
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