A KEMPER SYSTEM
vevőszolgálat

Termékprogram

•V
 evőgondozás és műszaki szaktanácsadás tapasztalt
építészmérnökök és technikusok által a munka befejezéséig
• Karbantartási koncepciók kidolgozása
• Munkateljesítések jegyzékének elkészítése
• Szakkivitelezők oktatása közvetlenül a munkavégzés helyén

A KEMPERDUR® HB fényálló, háromkomponensű
bevonat erősebb igénybevételek esetére külső és belső
terekben egyaránt felhasználható. A 3 mm-es (± 1 mm)
rétegvastagság által erősebb
igénybevétel mellett
nagyobb terhelésekre is
alkalmas.
A KEMPERDUR® HB vastagbevonat sík felületek kialakítását teszi lehetővé. A
szigetelés átfedései vagy az
alapfelület kisebb egyenetlenségei a KEMPERDUR® HB
vastagbevonattal elrejthetők.

KEMPERDUR®
Deko és az
oldószermentes
Deko 2K
A KEMPERDUR® Deko
–dekoratív védőbevonat balkonokhoz, teraszokhoz és
tetőkhöz– alkalmazható a
meglévő felületek karbantartásánál és optikailag szebbé
tétele érdekében. Az egykomponensű anyag előzetes
bekeverés nélkül azonnal felhasználható.

KEMPERDUR® 
homokbevonat

KEMPERDUR® 
kvarcbevonat

A KEMPERDUR® homokbevonat nyitott pórusú, színes
kopó-védőréteg, amely az
értékes, dekoratív balkon- és
teraszkialakítások céljait
szolgálja.

A KEMPERDUR® kvarcbevonat napsugárzás álló, intenzív színű, járásbiztos
használati réteg.

• Részletes műszaki információk
A KEMPEROL®-termékek feldolgozását oktatásban részesített
szakvállalkozók végzik. Partnereinket a németországi
KEMPEROL®-tréningközpontban vagy pedig a felhasználás
helyszínén folyamatosan részesítjük a technika legújabb
fejleményeivel kapcsolatos oktatásban. Ezáltal biztosítjuk a
feldolgozás minőségének és vevőink elégedettségének magas
szintjét.

Az Ön KEMPER SYSTEM partnere:

Az oldószermentes
KEMPERDUR® Deko 2K érzékeny felhasználási területekhez lett kifejlesztve, és
mindig akkor alkalmazzák,
ha az oldószerek jelenléte
nem kívánatos.

KEMPERDUR®
Chips és Finish
Élénk hatás érhető el, ha a
felületet KEMPERDUR®
Chips-szel szórja be.
A KEMPERDUR® Deko
használatakor a felületet
KEMPERDUR® Finish
termékkel kezelje le.

KEMPERDUR® 
Decor Stone
A KEMPERDUR® Decor
Stone szinte mindenhol felhasználható, és átlagon felül
terhelhető. A bevonat
hőségre és fagyra nem érzékeny, és jól tisztítható.

KEMPERDUR® 
FC padló
bevonat
A KEMPERDUR® FC padlóbevonat oldószermentes
padlóbevonat-rendszer
olyan belső terekben való
felhasználásra, mint pl.
konyhák, raktár- vagy alagsori helyiségek és csarnokok.
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KEMPERDUR®
HB vastag
bevonat

•O
 ktatás és továbbképzés a KEMPER RENDSZER oktatási
központjában, Németországban vagy a vevő telephelyén

tetők, parkolóterek, hidak,
teraszok és erkélyek
professzionális szigeteléséhez
és bevonásához

KEMPEROL®
V 210

KEMPEROL®
1K-PUR

A hosszú ideje jól
bevált szigetelés

A komplikáció nélküli
szigetelés – közvetle
nül az edényből feldol
gozható

A KEMPEROL® V 210
háromkomponensű, folyékony szigetelő rendszer
polyészter filc erősítéssel. A
KEMPEROL® V 210 méretre
szabva jól illeszkedik a
meglévő építészeti adottságokhoz. A szigetelés hosszú
időre biztonságot nyújt a
legapróbb részleteknél is –
a tagozatok, mellvédek,
felülvilágítók, szellőzők,
támfalak, csatlakozási
pontok, villámhárítók, és
egyéb áttörések varrat- és
hézagnélkül csatlakoztathatók a felület szigeteléséhez.

A KEMPEROL® V 210 vizsgálata ETAG 005 szerinti,
osztálybesorolása W3. Az
anyag ellenőrzését külső cég
felügyeli, és saját házi laborunk is folyamatos minőség
kontrollt végez.

A KEMPEROL® 1K-PUR nagy
előnye a gazdaságosságában
rejlik, amely az egyszerű és
gyors feldolgozhatóságából
adódik. Keverés és várakozási idő nélkül közvetlenül az
edényből felhordható a
felületre ez az egykomponensű szigetelő anyag.

A KEMPEROL® V 210 terméket az FLL irányelvek szerint
is vizsgálják, és gyökérálló
szigetelésként kiegészítő
védőréteg nélkül is a legjobban alkalmazható.

A poliuretán (PUR) alapú
folyékony műanyag a levegő
nedvességtartalmának hatására köt meg. Ez az anyag
filccel erősített szigetelésként különösen jól alkalmas

A lapostetők mellett univerzálisan alkalmazható más
komplikált szigetelési szegmensekben is a folyékony
műanyag - adótornyokon,
a műemlékvédelemben,
aluljáróknál, zöldtetőkön,
kutaknál, új házaknál és
felújításoknál.

olyan szűk helyeken, mint
pl. az erkélyek, vagy a teraszok, valamint csomópontok
szigeteléséhez a tetőn.
A felülvilágítók, lefolyók,
falcsatlakozások és más
épületrészek gyors, egyszerű
és biztonságos szigetelése
érdekében „a szigetelés
kötésben” mottó alatt ez a
folyékony műanyag az ideális megoldás: hagyományos
módon szigetelt felületek,
„folyékony” részletek.
A KEMPEROL® 1K-PUR
vizsgálata ETAG-005 szerinti
és W3 osztálybesorolású
termék.

KEMPEROL®
2K-PUR

KEMPEROL®
BR

Az oldószermenetes
szigetelés érzékeny
területekre.

A homogén szigetelés
hidakhoz és
parkolóterekhez.

A kétkomponensű KEMPE
ROL® 2K-PUR –t olyan, különösen érzékeny szigetelési
területekhez fejlesztették ki,
ahol oldószerek alkalmazása
nem kívánatos.
A poliuretán bázisú (PUR)
oldószermentes RENDSZER
filccel erősített szigetelésként
külső és belső terekben egyaránt felhasználható.
A KEMPEROL® 2K-PUR az
ideális szigetelés óvodák, kórházak és iskolák tetőihez, balkonjaihoz stb., valamint ezek
belső tereihez is.
Még a feldolgozás fázisában
sem kell kikapcsolni a klíma
és szellőztető berendezéseket. Egy további jellemző
felhasználási területet jelentenek a parkolóterek, mivel a
KEMPEROL® 2K-PUR rövid
időre 250 C-ig hőálló és ezáltal alkalmas az öntött aszfalt
alá történő felhasználásra.
A KEMPEROL® 2K-PUR, vizsgálata ETAG 005 szerinti és
W3 osztálybesorolású termék.

A KEMPEROL® BR egy
háromkomponensű, filccel
erősített polyésztergyanta
(UP) alapú szigetelőanyag,
amelyet speciálisan a
parkolóterek és a hidak szélsőséges igénybevételeihez
fejlesztettek ki. A bevizsgált
RENDSZER biztonságosan
védi a közlekedési építmények vasbetonszerkezeteit a
víz és korróziós károsodástól.
A KEMPEROL® BR fektethető
aszfalt, burkolólapok vagy
útburkolat kövek alá, vagy
feldolgozható színes kvarcszórással betonra és időjárás
által lekoptatott aszfaltra. A
250 C-os öntött aszfalt leterítése a szigetelésre nincs
hatással. Még a betonnál
esetenként előforduló 2
mm-es repedések esetén is
biztonságos a tarósan elasztikus szigetelés működése.
A KEMPEROL® BR vizsgálata
ETAG 005 szerinti és W3
osztálybesorolású termék.

KEMPEROL® AC
Belső- és külső terekben
egyaránt felhasználható
gyorsan keményedő
szigetelő és bevonó
rendszer.
A kétkomponensű KEMPE
ROL® AC RENDSZER választhatóan felhasználható
szigetelésként (filcerősítéssel)
vagy bevonatként (vastagbevonat kvarchomok keverékkel). Alapját a gyorsan
keményedő polymerizációs
metilmetakrilát gyanta
(PMMA) képezi.
KEMPEROL® AC- vel például
egy nap alatt lehetséges egy
erkély felújítása az alapozástól a szigetelésen át a
záróbevonat elkészítéséig.

KEMPERDUR®
TC
Az univerzális bevonó
rendszer
A KEMPERDUR® TC többkomponensű, poliuretán
alapú oldószermentes bevonó rendszer.
Az önterülő anyag hosszú
ideig használati – és kopórétegként, belső – és külső
térben egyaránt felhasználható. A felületre már kb.
4 óra után rá lehet lépni.

A KEMPERDUR® TC- vel a
felületek nem csak változatosan használhatók, hanem
dekoratívvá is alakíthatók. A
parkolóterek, a behajtók, a
belső udvarok és felhajtók
éppen úgy hozzátartoznak
alkalmazási területéhez,
A filccel erősített KEMPEROL® mint a balkonok, teraszok és
AC szigetelésként csatlakozá- függőfolyosók.
sokhoz stb. kerül felhasználásra. Bevonatként mindenhol Mivel a multifunkcionális
felhasználható a KEMPEROL® KEMPERDUR® TC oldószermentes, különösen ajánlott
AC ahol a felületek biztonsáa használata az olyan belső
gos kopásvédelmére van
felületeknél, mint pl. csarnoszükség, de nem feltétel a
kok, alagsori helyiségek,
szigetelés. Ehhez tartoznak
vagy az értékesítési terek
pl. a parkolóházakban vagy
felületei.
a zöldtetők alatt lévő parkolóhelyek.

