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Környezet barát színezett parafa bevonat



2

A parafa nemes anyag, amelyet az 
Ókortól kezdve használnak. 
Tuladjonságainak köszönhetően: 
rendkívül rugalmas, vízszigetelő és 
kiváló hő- és hangszigetelő, valamint 
kopásnak, tűznek, rágcsálóknak és 
külső behatásoknak ellenáll.
A parafa emellett szagtalan, nem 
mérgező, nem allergén, rothadásálló, 
antisztatikus. A fa hántása, 
begyűjtése után nem károsítja a 
parafatölgyet, gyorsan 
regenerálódik.

Ezeknek a tulajdonságoknak 
köszönhetően megfelel a Green 
Building material 
kritériumainak:

• Megújuló, betakarítása pedig
környezetbarát

• Tiszta és egészséges, gyártása
alacsony energiafogyasztású

• Kellemes hőérzetet biztosít
• Hőszigetelést tekintve hozzájárul 

az energiatakarékossághoz
• Nem veszélyes a természetre és az

emberi egészségre

 A Diasen szerint a parafa nem 
egyszerűen nyersanyag, hanem 
termékeink igazi lelke. 
A parafagyártásban szerzett több mint 
30 éves tapasztalatainkat követve 
magasan képzettek lettünk, és 
megszereztük a legfontosabb és 
legrangosabb minősítést a nemzetközi 
kutató laboratóriumokban.

Fókuszban a parafa

DIATHONITE PARAFA BEVONAT

Mi is ez?
A Diathonite parafa vakolat a színes bevonatok legújabb fejlődése: nem 
hétköznapi festék, de egy igazi védőbevonat, amely úgy működik, hogy dupla 
védelmet ad a felületnek. Díszít és hatékonyan hozzájárul a falak hő- és 
hangszigeteléséhez, fenntartja a falak lélegző képességét. Megvédi a víz 
behatolásától és repedés mentes felületet képez. 

A fent említett tulajdonságokkal együtt tartós és hosszú évekig tartó megoldást nyújt. 

A Diathonite parafa vakolat összefoglalja a Diasen teljes tapasztalatát a parafa gyártásával, a falakkal és a homlokzatok 
védelmével, a ház kényelmével és energiatakarékosságával.

A Diathonite parafa vakolat 100%-os vízbázisú akrilgyantákból és tiszta szemcsés parafából álló színezett bevonat, 
válogatott és ellenőrzött szemcsemérettel. A parafa természetes anyag. Gyorsan megújuló és abszolút nem káros a 
környezetre és az emberi egészségre. Egykomponensű és használatra kész. Sokféle színben kapható,  gyorsan és 
egyszerűen felvihető termék, amely bármilyen homlokzatot, falat vagy padlót, elegáns és praktikus módon véd és díszít.
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HŐSZIGETELÉS 
Télen meleg, nyáron hűvös falak.

RUGALMASSÁG
Nincs több repedés és elváltozás.

REPEDÉSÁTHIDALÓKÉPESSÉG 
Nagy töltőteljesítmény.
Tömíti és helyreállítja a meglévő 
repedéseket.

 Termikus
Osztály

T1

195%

2,5 mm

Hozzájárul a
 LEED pontok

Víz
felszívódása: 

NULLA

KÖRNYEZETBARÁT 
100%  vízbázisú gyanták és 
tiszta szemcsés parafa

VÍZ REPELLENCIA           
Védi és szárazon tartja a 
felületeket.

Ellenállás
A színek nem halványulnak. 
Tartós megoldás.

UV  sugárra

sós területre

időjárásra

ELLENÁLL

Thematic Area Credit Credits

Energy & Atmosphere
EAp2 - Mimimum Energy Performance Compulsory

EAc1 - Optimize Energy Performance From 1 to 19

Materials & Resources

MRc2- Construction Waste Management From 1 to 2

MRc4 - Recycled Content From 1 to 2

MRc5 - Regional Materials From 1 to 2

MRc6 - Rapidly Renewable Materials 1

Indoor Environmental 
Quality

IEQc3.2 - Construction Indoor Air Quality Management Plan
Before Occupancy

1

IEQc4.2 - Low Emitting Materials - Paints and Coatings 1

LEED® - Vezetés az energia- és környezettervezés terén
A Diathonite Cork Render környezetbarát termék, mivel a környezetre 
nézve nem veszélyes anyagból készül, és az emberi egészségre biztonságos, 
mind az alkalmazás során, mind a teljes kikeményedése után.
Ezen okokból hozzájárul a LEED-kreditek megszerzéséhez a Green Building 
Council tanúsítási protokolljai szerint.

Standard LEED for New Construction & Major Renovation, v. 2009

Technikai adatok

DIATHONITE CORK RENDER
0068 - CPR - 022/2014

UNI EN 1504-2

Termékek és rendszerek betonszerkezetek 
védelméhez és javításához.

2. rész: Beton  felületvédő rendszere.

elérésében
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Homlokzatok díszítése és helyreállítása
A Diatonit parafa vakolat ideális megoldás új homlokzatok díszítésére és befejezésére, valamint a meglévők 
helyreállítására és felújítására a rendkívüli hő-, vízszigetelő és rugalmas tulajdonságainak köszönhetően. Szinte 
bármilyen külső felületre alkalmazható.

Főbb előnyök 
Tökéletes kötés 
Gyakorlatilag bármilyen, akár 
új, akár meglévő felületre 
alkalmazható.

Vízlepergető
Védi a homlokzatot a víz 
felszívódásától.

Nagyon rugalmas 
Nem repedezik és nincs 
elváltozás a felületen.

Repedés kitöltése
Nagy feltöltési képesség a 
meglévő repedések 
lezárására.

Lélegző
A fal szabadon lélegezhet.

Kiválló ellenállás
Ellenáll az UV sugárzásnak, az 
időjárási viszonyoknak és a 
sós környezetnek.

Energiatakarékos
Bírja a hősokkokat, a 
túlmelegedést és a termikus 
diszperziókat.

HŐVÉDELEM

ELASZTIKUS ÉS 
VÍZLEPERGETŐ

HOSSZÚTÁVÚ 
MEGOLDÁS
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Galéria
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Padlók díszítése és csúszásgátló bevonat
A Diathonite Cork Render padlóburkolatként is alkalmazható. Elegáns, egységes, hézagmentes és csúszásgátló 
felületet hoz létre. A sablonlapok és öntőformák lehetővé teszik a testreszabást és a felület egyedivé tételét. 
Egyszerre nyújt funkcionalitást, ellenállást és eleganciát.

Főbb előnyök 
Nagyon rugalmas
Nem repedezik és nincs 
elváltozás a felületen.

Nincsenek csatlakozási 
pontok 
Egyenletes és hézagmentes 
felületek; higiénikus és könnyen 
tisztítható.
Csúszásgátló
Ideális és biztonságos megoldás 
lépcsőkhöz és medence melletti 
területekhez.

Vízszigetelés
Nincs vízfelvétel, ezért 
felületvédelmet biztosít.

Termikus
A felület állandó 
hőmérséklettel rendelkezik, 
kellemes hőérzetet biztosít 
télen és nyáron egyaránt.

Ellenállás
Ellenáll a kopásnak és az 
időjárásnak.

CSÚSZÁSGÁTLÓ

VÉGTELEN 
TESTRESZABHATÓSÁG 

RUGALMAS ÉS 
ELLENÁLLÓ
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Galéria

ANTI SLIP
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Beltéri alkalmazás falakon és padlón
A Diathonite parafa vakolat ideális megoldás beltéri falakhoz és padlóburkolatokhoz. Kerüli a penészképződést és 
a felületi páralecsapódást, hozzájárul az energiatakarékossághoz, ami a ház konfort érzetét és az egészséges 
környezetet eredményezi. Stílussal és eleganciával díszíti a lakóházakat, kereskedelmi épületeket és bármilyen 
más szerkezetet.

Főbb előnyök
Termikus
A felület állandó hőmérséklettel 
rendelkezik, így nyáron és télen 
is kellemes a ház hőmérséklete.

Nincs penész vagy 
felületi kondenzáció
Kerüli a penész és a felületi 
kondenzáció kialakulását. 
Ideális megoldás 
fürdőszobákhoz, konyhákhoz 
és hálószobákhoz.

Voc-mentes
Nem bocsát ki illékony szerves 
vegyületeket. Nem káros az 
emberi egészségre.

Energiatakarékos
Csökkenti a hőveszteségeket 
és a túlmelegedést, növelve az 
energiatakarékosságot és a ház 
kényelmét.

Lélegző
A fal szabadon lélegezhet.

Funkcionális és okos 
Kombinálja a stílust és a dizájnt 
a védelemmel és a jó 
közérzettel.

TERMIKUS
KÉNYELEM

A FORRÁS ÉS A FELÜLET 
KONDENZÁLÁSÁNAK 
MEGSZŰNÉSE

VOC-mentes
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Kézi alkalmazás
A Diathonite parafa vakolat egyik első előnye az egyszerű, gyors és biztonságos alkalmazása. A Diathonite parafa 
vakolat hagyományos acél simítóval közvetlenül a meglévő felületre alkalmazható, lehetővé téve a fal néhány 
napon belüli felújítását.

Főbb előnyök
Biztonságos a 
kivitelező számára
Abszolút nem káros a 
kivitelező egészségére.

Repedések tömítése 
Repedések, elváltozások, 
hornyok nagy kitöltési 
képessége.

Közvetlen alkalmazás
A termék mindenfajta 
felülethez igazodik.

Magas tixotrópia
A pépes állag lehetővé teszi 
a simítóval történő gyors és 
egyszerű felvitelét.
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Permetezés
A Diathonite parafa vakolat levegős szórópisztollyal is alkalmazható.  Ez a módszer lehetővé teszi a valódi 
"permetezett parafa" hatását.  A szórásos felhordás lehetővé teszi akár 600 m2  felület elkészítését egyetlen nap 
alatt. Ezért bármely homlokzat felújítása néhány nap alatt elvégezhető.

DS-szórópisztoly
Tartálypisztoly külső 
töltőtartállyal, az anyag 
felviteléhez hagyományos 
kompresszort használ. 
Alkalmas belső és külső 
kivitelezésekhez; függőleges 
és vízszintes felületekhez, 
kisebb nagyobb projektekhez.

Vakolatszóró gép
Professzionális gép a 
Diathonite parafa vakolat 
permetezéséhez. Ez a gép 
ideális megoldás bármilyen 
típusú munkához, kiváló 
terhelhetőséggel, 
egyszerűen használható és 
gyorsan felviheti az anyagot.

DIATHONITE PARAFA BEVONAT
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