ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИРОБІВ

ОПИС МАРКИ
Професійні Системи Утеплення Будинків
FOVEO TECH це широка пропозиція
виробів,
призначених
для
виконання
утеплення будинків, що містить у своєму
портфоліо: декоративні штукатурки, фасадні
фарби, грунтувальні фарби і грунтовки.
Це сучасні та якісні матеріали для утеплення
будинків, їх захисту від впливу атмосферних
та біологічних факторів та зміни їх
зовнішнього вигляду. FOVEO TECH - це
широке
поле
для
рішень,
яке
характеризується
багатою
колоритною
гаммою кольорів (240 кольорів).
FOVEO TECH - марка, яка гарантує найвищу
якість
виробів.
При
виробництві
використовуються найсучасніші технології:
BioCare
Technology,
Easy
Application,
Neostruktura та Flexiformula.

СУЧАСНІ РІШЕННЯ FOVEO TECH

Дуже часто будинки зазнають впливу мікроорганізмів, які зумовлюють їх руйнування.
Розвиток спор лишайників та пліснявих грибків посилюється вологою, що проникає в
структуру не утеплених стін. Вироби FOVEO TECH створені на основі розробленої у
лабораторії формули, яка досконало запобігає розвитку деструктивних чинників.
Використання спеціальних засобів надає фасаду естетичного вигляду та стійкості до
мікробіологічної корозії. BioCare Technology, запобігаючи виникненню вогнищ корозії стін
та перекриттів, одночасно забезпечує чисте повітря всередині будівель та захищає
здоров’я людей, котрі мешкають в них.

Вироби FOVEO TECH базуються на спеціальній комбінації складників, які полегшують їх
нанесення при збереженні високих параметрів адгезії до основи. Відповідно підібрані
добавки регулюють відкритий час роботи, надаючи можливість спокійно наносити виріб, а
у випадку штукатурок – достатній час на створення бажаної структури без ризику її
передчасного затвердіння. Фасадні фарби FOVEO TECH містять спеціальну композицію
реологічних компонентів, завдяки яким фарба не розбризкується під час нанесення.

ШТУКАТУРКИ
мінеральні, акрилові, акрилово-силіконові,
силікатні, силіконові, мозаїчні

Назва виробу

Мінеральна штукатурка ТМ 10

Доступний в системі

Перекриття

Опис

Газо-, та
паропроникність
Гідрофобність
Стійкість до УФ
Стійкість
до забруднення
Стійкість до
біокорозії
Легкість нанесення
Стійкість

Метод нанесення

Штукатурка на основі сухої суміші
білого або сірого цементу, вапна,
білих кварцових пісків, мінеральних
добавок і домішок. Призначена для
ручного виконання декоративних
штукатурок на всіх будівельних
основах, таких як
бетон, цементно-вапняні штукатурки,
гіпсокартонні плити, назовні та
всередині будівель.

Штукатурка на основі сухої суміші білого або сірого цементу,
вапна, білих кварцових пісків, мінеральних добавок і
домішок. Призначена для ручного виконання декоративних
штукатурок на всіх будівельних основах, таких як бетон,
цементно-вапняні штукатурки, гіпсокартонні плити, назовні та
всередині будівель. Штукатурка TM 10 доступна у білій або
сірій версії для фарбування фасадними фарбами: FA 10, FT
20 або FN 30.
РОЗРІЗ ШТУКАТУРКИ
Фарба

Суміш білого або сірого
цементу, вапна, білих кварцових
пісків, а також мінеральних
добавок
Облагороджуючі компоненти
Ґрунтувальна фарба
Армований шар
Пінопласт

 хороша адгезія до основи
 стійкість до дії УФ-променів
 надзвичайно висока міцність покриття
 стійкість до значних коливань
температури
 висока проникність водяної пари
 висока стійкість до біологічних загроз

Рекомендації щодо застосування:
найкраще
дуже добре
добре
задовільно
погано

Підвищена
лісистість

Сильна
сонячна
активність

Висока
вологість
повітря

Висока
інтенсивність
руху

Промислові
території

Легкість
нанесення

Основні характеристики:

Стійкість

Назва виробу

Мінеральна
Акрилова штукатурка
штукатурка ТМ
ТА 10
11

Акрилово-силіконова
штукатурка TS 12

Доступний в системі

Перекриття

Штукатурка виготовлена на основі

Опис

Штукатурка на основі сухої суміші білого
водної
акрилових
або
сірогодисперсії
цементу, вапна,
білих смол,
мінеральних
наповнювачів
кварцових
пісків, мінеральних
добавок та
і
домішок.
Призначена
для ручногоМістить
мармурової
крихти.
виконання
декоративних
штукатурок ната
облагороджуючі
компоненти
всіх
будівельних
основах, таких
як
спеціальну
воскову
смолу,
яка
бетон, цементно-вапняні штукатурки,
запобігає
проникненню
вологи
у
гіпсокартонні плити, назовні та
структурубудівель.
основи і полегшує
всередині

нанесення штукатурки.

Газо-,
та паропроникність
Гідрофобність
Стійкість до УФ
Стійкість
до забруднення
Стійкість до
біокорозії
Легкість нанесення
Стійкість

Метод нанесення

Штукатурка
виготовлена
на
основі акрилових дисперсій та
мармурової
крихти.
Окрім
облагороджуючих компонентів та
воскової дисперсії вона містить
також спеціальні наповнювачі на
основі
силікону.
Вони
підвищують стійкість штукатурки
до забруднення і покращують її
гідрофобність.

Штукатурка виготовлена на основі водної дисперсії
акрилових смол, мінеральних наповнювачів та мармурової
крихти. Містить облагороджуючі компоненти та спеціальну
воскову смолу, яка запобігає проникненню вологи у структуру
основи і полегшує нанесення штукатурки. Акрилова
Штукатурка ТА 11 призначена для ручного або машинного
виконання тонкошарових декоративних штукатурок на будьяких мінеральних основах назовні та всередині будівель.
РОЗРІЗ ШТУКАТУРКИ
Високоякісна акрилова смола
Подвійна біоцидна система
Воскова смола
Облагороджуючі компоненти
Ґрунтувальна фарба
Армований шар
Пінопласт

 легке нанесення та обробка
 висока стійкість до біологічних загроз
 дуже висока стійкість до забруднень
 висока стійкість кольору
 відмінна адгезія з основою
 стійкість до деформування
 висока міцність покриття
 широка кольорова гама

Рекомендації щодо застосування:
найкраще
дуже добре
добре
задовільно
погано

Підвищена
лісистість

Сильна
сонячна
активність

Висока
вологість
повітря

Висока
інтенсивність
руху

Промислові
території

Легкість
нанесення

Основні характеристики:

Стійкість

Штукатурка виготовлена на основі акрилових дисперсій та
мармурової крихти. Окрім облагороджуючих компонентів та
воскової дисперсії вона містить також спеціальні наповнювачі
на основі силікону. Вони підвищують стійкість штукатурки до
забруднення і покращують її гідрофобність. Акриловосиліконова штукатурка TS 12 призначена для ручного або
машинного
виконання
тонкошарових
декоративних
штукатурок на будь- яких мінеральних основах всередині та
назовні будівель.
РОЗРІЗ ШТУКАТУРКИ
Високоякісна акрилова смола

Силіконова добавка
Подвійна біоцидна система
Воскова дисперсія
Облагороджуючі компоненти
Ґрунтувальна фарба
Армований шар
Пінопласт

Рекомендації щодо застосування:
найкраще
дуже добре
добре
задовільно
погано

Підвищена
лісистість

Сильна
сонячна
активність

Висока
вологість
повітря

Висока
інтенсивність
руху

Промислові
території

Легкість
нанесення

Стійкість

Основні характеристики:
 надзвичайно легке нанесення та
обробка
 висока стійкість до біологічних загроз
 надзвичайно висока стійкість до
забруднень
 висока стійкість кольору
 хороша адгезія з основою
 стійкість до деформування
 висока міцність покриття
 широка кольорова гама

Назва виробу

Мінеральна
штукатурка
ТМ
Силікатна
штукатурка
TТ 20
Акрилова
штукатурка
ТА 10
11

Акрилово-силіконова
Силіконова штукатурка TN 30
штукатурка TS 12

Доступний в системі

Перекриття

Опис

Газо-,
та паропроникність
Гідрофобність
Стійкість до УФ
Стійкість
до забруднення
Стійкість до
біокорозії
Легкість нанесення
Стійкість

Метод нанесення

Штукатурка
виготовлена
на
основі
високоякісних
синтетичних
смол,
Штукатурка на основі
сухої суміші білого
калієвого
водного
скла,
мармурової
або сірого цементу, вапна, білих
крихти
тапісків,
наповнювачів.
Містить
кварцових
мінеральних добавок
і
спеціальні
облагороджуючі
компоненти.
домішок. Призначена
для ручного
Вступаючи
реакцію з основою,
створює
виконаннявдекоративних
штукатурок
на
винятково
міцні з’єднання
та водночас
всіх будівельних
основах, таких
як
має
високу
паропроникність.
Стійка до
бетон,
цементно-вапняні
штукатурки,
несприятливих
погодних
умов,
гіпсокартонні плити, назовні та
забруднень
та біологічної корозії.
всередині будівель.

Штукатурка
виготовлена
на
основі
силіконової
смоли,
високоякісної
синтетичної смоли, мармурової крихти та
наповнювачів.
Містить
спеціальні
облагороджуючі компоненти. Завдяки чому,
досягає найвищих параметрів стійкості до
впливу несприятливих погодних умов,
біологічної корозії та забруднення. Є дуже
еластичною та стійкою до механічних
ушкоджень.
Характеризується
високою
паропроникністю
та
низьким
водопоглинанням.

Штукатурка виготовлена на основі високоякісних синтетичних
смол, калієвого водного скла, мармурової крихти та
наповнювачів.
Містить
спеціальні
облагороджуючі
компоненти. Вступаючи в реакцію з основою, створює
винятково міцні з’єднання та водночас має високу
паропроникність. Стійка до несприятливих погодних умов,
забруднень та біологічної корозії. Силікатна штукатурка TT
20 використовується для ручного виконання тонкошарових
декоративних штукатурних робіт на будь-яких мінеральних
основах назовні та всередині будівель.
РОЗРІЗ ШТУКАТУРКИ
Високоякісна синтетична смола
Рідке скло

Основні характеристики:

Біоцидна система
Органічні пігменти
Облагороджуючі компоненти
Ґрунтувальна фарба
Армований шар
Пінопласт

Рекомендації щодо застосування:
найкраще
дуже добре
добре
задовільно
погано

Підвищена
лісистість

Сильна
сонячна
активність

Висока
вологість
повітря

Висока
інтенсивність
руху

Промислові
території

Легкість
нанесення

Стійкість

 легке нанесення та обробка
 висока паропроникність
 висока стійкість до біологічних
факторів
 дуже висока стійкість до забруднень
 дуже висока стійкість кольору
 відмінна адгезія до основи
 стійкість до нищівної дії
ультрафіолетових променів
 стійкість до деформування
 дуже висока міцність покриття

Штукатурка виготовлена на основі силіконової смоли,
високоякісної синтетичної смоли, мармурової крихти та
наповнювачів.
Містить
спеціальні
облагороджуючі
компоненти. Завдяки чому, досягає найвищих параметрів
стійкості до впливу несприятливих погодних умов, біологічної
корозії та забруднення. Є дуже еластичною та стійкою до
механічних
ушкоджень.
Характеризується
високою
паропроникністю та низьким водопоглинанням.
Силіконова штукатурка TN 30 призначена для ручного або
машинного
виконання
тонкошарових
декоративних
штукатурок на будь-яких мінеральних основах назовні та
всередині будівель.
РОЗРІЗ ШТУКАТУРКИ
Силіконова смола
Високоякісна синтетична смола
Подвійна біоцидна система

Основні характеристики:

Облагороджуючі компоненти

 дуже легке нанесення та обробка
 висока паропроникність
 висока стійкість до біологічних
факторів
 дуже висока стійкість до забруднень
 дуже висока стійкість кольору
 відмінна адгезія з основою
 стійкість до дії ультрафіолетових
променів
 стійкість до деформування
 дуже висока міцність покриття
 широка кольорова гама

Ґрунтувальна фарба
Армований шар
Пінопласт

Рекомендації щодо застосування:
найкраще
дуже добре
добре
задовільно
погано

Підвищена
лісистість

Сильна
сонячна
активність

Висока
вологість
повітря

Висока
інтенсивність
руху

Промислові
території

Легкість
нанесення

Стійкість

Мозаїчні штукатурки FOVEO TECH – це широка гама
забарвленої мармурової крихти та кварцового піску, з яких
виготовлені унікальні кольорові композиції. Представлені у
вигляді готової штукатурної маси, яку можна застосовувати
як назовні – для декоративного оздоблення цоколів будинків,
поверхонь навколо відкосів, так і всередині – у коридорах або
на
сходових
клітках.
Характеризуються
високою
еластичністю та стійкістю до механічних пошкоджень. За
ними дуже легко доглядати, їх можна мити без ризику
пошкодити шар штукатурки. Крім того, мозаїчні штукатурки
містять у своєму складі спеціальні засоби, котрі захищають
від біологічних небезпек та руйнівного впливу спорів
лишайників і пліснявих грибків. Мозаїчні штукатурки можна
застосовувати на будь-яких нових та реставрованих
мінеральних основах: цементних, цементно-вапняних,
бетонних або гіпсових.
Мозаїчна штукатурка TD 50 доступна у вигляді:
MD – дрібнозерниста крихта,
MS – середньозерниста крихта,
MN – ламана крихта.

Основні характеристики:
 висока стійкість до біологічних
факторів
 стійкість до стирання та інших
механічних ушкоджень
 стійкість до впливу атмосферних
факторів
 стійкість до ультрафіолетових
променів
 відмінна адгезія з основою

ФАСАДНІ ФАРБИ
акрилові, силікатні і силіконові

Назва виробу

Мінеральна
Акрилова
фасадна
штукатурка
фарба
ТМ
10
Силікатна
штукатурка
TТ 20
Акрилова
штукатурка
ТАFA
1110

Акрилово-силіконова
Силікатнаштукатурка
фасадна фарба
Силіконова
TN 30FT 20
штукатурка TS 12

Силіконова фасадна фарба FN 30

Доступний в системі

Перекриття

Опис

Газо-,
та паропроникність
Гідрофобність
Стійкість до УФ
Стійкість
до забруднення
Стійкість до
біокорозії
Легкість нанесення
Стійкість

Метод нанесення

Штукатурка
на на
основі
Акрилові
фарбивиготовлена
виготовляються
базі
високоякісних
синтетичних
смол,
сучасних
рецептур,
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високоякісними
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на основі
сухої
суміші
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тетраполімерними
смолами
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високоякісних
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крихти
тапісків,
наповнювачів.
Містить
кварцових
мінеральних компонентів,
добавок
і
які
надають
покриттю
гідрофобних
спеціальні
облагороджуючі
компоненти.
домішок. Призначена
для ручного
властивостей,
а
також
роблять
його
стійким
до
Вступаючи
вдекоративних
реакцію з основою,
створює
виконання
штукатурок
на
дії
ультрафіолетового
випромінювання.
винятково
міцні з’єднання
та водночас
всіх будівельних
основах,
таких
як сприяє
Застосована
компіляція
FLEXIFORMULA,
має
високу паропроникність.
Стійка до
бетон,
штукатурки,
тому,
що цементно-вапняні
фарба FA 10 має відмінну
покривну
несприятливих
погодних
умов,
гіпсокартонні
плити,
назовні
здатність,
ідеально
лягає
на та
структуровані
забруднень
та біологічної
корозії. стійка до
всередині
будівель.
основи,
утворює
міцну оболонку,
механічних факторів.

Штукатурка
виготовлена
на
основі
Силікатні
фарби
відмінну
силіконової
смоли,мають високоякісної
покривну здатність,
характеризуються
синтетичної
смоли, мармурової
крихти та
високою паропроникністю
наповнювачів.
Містить та водночас
спеціальні
є водостійкими.
Таких властивостей
їм
облагороджуючі
компоненти.
Завдяки чому,
надає насамперед
зв’язуюча стійкості
речовинадо
досягає
найвищих параметрів
– рідке несприятливих
скло з додаванням
дисперсії
впливу
погодних
умов,
синтетичної
смоли.
Надзвичайно Єміцні
біологічної
корозії
та забруднення.
дуже
хімічні зв’язки,
які виникають
між
еластичною
та стійкою
до механічних
фарбою і основою,
сприяють тому,
що
ушкоджень.
Характеризується
високою
утворене покриття є дуже
паропроникністю
та стійким.низьким
водопоглинанням.

У випадку силіконових фарб зв’язуюча
речовина – це поєднання синтетичних смол,
котрі забезпечують високу міцність і
механічну
стійкість,
із
силіконовими
смолами, завдяки яким фарба зберігає
високу паропроникність. Силіконові фарби
FOVEO TECH також містять унікальну
добавку – скляні мікрокульки, які в поєднанні
з
іншими
спеціально
підібраними
складниками
створюють
неповторну
поверхню NEOSTRUKTURU, завдяки якій
фарба відбиває світло, зменшуючи негативні
наслідки нагрівання пофарбованої поверхні.

Акрилова фасадна фарба FА 10
Акрилові фарби виготовляються на базі сучасних рецептур, з
високоякісними тетраполімерними смолами та повною гамою
високоякісних облагороджуючих компонентів, які надають
покриттю гідрофобних властивостей, а також роблять його
стійким до дії ультрафіолетового випромінювання.
Застосована компіляція FLEXIFORMULA, сприяє тому, що
фарба FA 10 має відмінну покривну здатність, ідеально лягає
на структуровані основи, утворює міцну оболонку, стійка до
механічних факторів.
РОЗРІЗ ШТУКАТУРКИ
Поглиначі УФ-випромінювання
Тетраполімерна смола
(комбінація 4 полімерів)

Основні характеристики:

Біоцидна система
Гідрофобні компоненти

 дуже добра стійкість до біологічних
факторів
 відмінна гідрофобність – оберігає стіни
від вологи
 висока стійкість покриття
 дуже добра стійкість кольору
 висока стійкість до УФвипромінювання
 дуже легко наноситься
 широка гама кольорів

Облагороднюючі компоненти

Рекомендації щодо застосування:
найкраще
дуже добре
добре
задовільно
погано

Підвищена
лісистість

Сильна
сонячна
активність

Висока
вологість
повітря

Висока
інтенсивність
руху

Промислові
території

Легкість
нанесення

Стійкість

Силікатна фасадна фарба FT 20
Силікатні фарби мають відмінну покривну здатність,
характеризуються високою паропроникністю та водночас є
водостійкими. Таких властивостей їм надає насамперед
зв’язуюча речовина – рідке скло з додаванням дисперсії
синтетичної смоли. Надзвичайно міцні хімічні зв’язки, які
виникають між фарбою і основою, сприяють тому, що
утворене покриття є дуже стійким.
РОЗРІЗ ШТУКАТУРКИ
Поглиначі УФ-випромінювання
Синтетична смола
«Рідке скло»
Біоцидна система
Гідрофобні компоненти

Основні характеристики:

Облагороднюючі компоненти

 дуже добра стійкість до біологічних
факторів
 дуже добра газо-, та паропроникність
 відмінна гідрофобність – захищає
стіни від вологи
 висока стійкість покриття
 дуже добра стійкість кольору
 відмінна стійкість до УФвипромінювання
 висока стійкість до забруднень

Рекомендації щодо застосування:
найкраще
дуже добре
добре
задовільно
погано

Підвищена
лісистість

Сильна
сонячна
активність

Висока
вологість
повітря

Висока
інтенсивність
руху

Промислові
території

Легкість
нанесення

Стійкість

Силіконова фасадна фарба FN 30
У випадку силіконових фарб зв’язуюча речовина – це
поєднання синтетичних смол, котрі забезпечують високу
міцність і механічну стійкість, із силіконовими смолами,
завдяки яким фарба зберігає високу паропроникність.
Силіконові фарби FOVEO TECH також містять унікальну
добавку – скляні мікрокульки, які в поєднанні з іншими
спеціально підібраними складниками створюють неповторну
поверхню NEOSTRUKTURU, завдяки якій фарба відбиває
світло,
зменшуючи
негативні
наслідки
нагрівання
пофарбованої поверхні.
РОЗРІЗ ШТУКАТУРКИ
«Скляні мікрокульки»
Поглиначі УФ-випромінювання
Силіконова смола

Основні характеристики:

Синтетична смола
Біоцидна система

 відмінна добра стійкість до біологічних
факторів
 дуже добра газо-, та паропроникність
 висока гідрофобність – захищає стіни
від вологи
 дуже добра стійкість покриття
 висока стійкість кольору
 стійкість до УФ-випромінювання
 стійкість до механічних навантажень
 дуже висока стійкість до забруднень
 дуже легко наноситься
 широка гама кольорів

Гідрофобні компоненти
Облагороднюючі компоненти

Рекомендації щодо застосування:
найкраще
дуже добре
добре
задовільно
погано

Підвищена
лісистість

Сильна
сонячна
активність

Висока
вологість
повітря

Висока
інтенсивність
руху

Промислові
території

Легкість
нанесення

Стійкість

Ґрунтувальні фарби під штукатурки
акрилові, силікатні і силіконові

Ґрунтувальні фарби вирівнюють перебіг процесу зв’язування
і висихання нанесених штукатурок, а також запобігають
виникненню плям на їх поверхні. Вони полегшують роботу
при нанесенні штукатурок, покращують їх адгезію та
вирівнюють поглинальну здатність основи. Їх можна
застосовувати як всередині приміщень, так і назовні на
бетонних, цементних та цементно-вапняних, гіпсових,
гіпсокартонних основах,
плитах ДСП тощо.

Ґрунтувальна акрилова
фарба PA 10

Ґрунтувальна силікатна
фарба PТ 20

Ґрунтувальна силіконова
фарба PN 30

Ґрунтовки під фарби
акрилові, силікатні і силіконові

Ґрунтовки – це засоби, призначені для зміцнення пористих
мінеральних основ з високою поглинальною здатністю, таких
як цементні та цементно- вапняні штукатурки, бетон, а також
тонкошарові мінеральні штукатурки, які є фінішним шаром в
системах утеплення. Застосовуються під фасадні фарби або
для їх розбавлення. Глибоко проникають в основу,
вирівнюють її поглинальну здатність, покращують адгезію
поверхневих фарб.

Ґрунтовка акрилова GA 10

Ґрунтовка силікатна GT 20

Ґрунтовка силіконова GN 30

Дякуємо за увагу!
Та запрошуємо до покупки!

www.foveotech.com.ua

