Z efektem
samoczyszczącym
Wyjątkowo niska absorpcja wody dla PCI
Multiputz® NoBio Z chroni powierzchnię
elewacji, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych - woda nie penetruje
w strukturę tynku i szybko spływa
z elewacji. W połączeniu z doskonałymi
właściwościami dyfuzji pary wodnej
powierzchnia elewacji szybko schnie,
co ogranicza możliwość rozwoju mikroorganizmów a także ułatwia utrzymanie
powierzchni w czystości.
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Jak działa
NoBio?

24 godzinny test absorpcji wody
Na powierzchni testowanych tynków trwale zamocowano menzurkę z określoną ilością wody. Po 24 godzinach na standardowym tynku stwierdzono 3-krotnie większy ubytek wody. Wysoka zawartość żywic
silikonowych w tynku PCI Multiputz NoBio Z wysoce hydrofobizuje strukturę tynku i woda nie wnika
w jego powierzchnię.

Standardowy tynk

PCI Multiputz® NoBio Z
Doradztwo techniczne:

…po 24 godzinach

…po 24 godzinach

608 201 726 Jelenia Góra, Zielona Góra, Żary, Żagań
Poznań, Konin, Kalisz, Września, Wolsztyn, Leszno, Jarocin, Międzychód,
604 556 258
Gniezno, Szamotuły, Oborniki, Wągrowiec
882 176 590 Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Słupsk, Olsztyn, Ełk, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz
882 176 585 Koszalin, Szczecin, Gorzów Wlkp., Chodzież, Piła, Złotów, Czarnków
694 872 015 Wrocław, Legnica, Opole
785 892 961 Warszawa, Garwolin, Płock, Sierpc, Żyrardów, Radom
785 892 960 Warszawa, Ostrołęka, Siedlce, Białystok, Suwałki
602 147 918 Lublin, Zamość, Biała Podlaska
602 147 914 Kraków, Zakopane, Tarnów, Nowy Sącz, Gorlice
728 924 786
Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg, Sandomierz, Busko-Zdrój
882 174 089
601 759 953 Łódź, Kielce, Starachowice, Częstochowa, Skierniewice
668 644 972 Katowice, Bielsko-Biała, Gliwice, Rybnik

Lokalny Dystrybutor:

PCI Multiputz® NoBio Z

Wyjątkowa ochrona przed porażeniami biologicznymi
Samoczyszczący
Zapewnia dlugoletnią trwałość

Multibiotik efekt nieogranicznone
działanie
Innowacyjność tynku PCI Multiputz® NoBio Z wynika
z zastosowania efektu Multibiotik - zastosowania zrów‑
noważonej zawartości szerokiego spektrum substancji
aktywnych. Efektem jest uzyskanie długoterminowej od‑
porności na szkodliwe działanie pleśni i glonów oraz sku‑
teczne zabezpieczenie elewacji przed mikroorganizmami.

Tynk jak nowy...
na zawsze!

Kontrola nad biocydami
= długoletnia żywotność
PCI Multiputz NoBio Z wykorzystuje
nowoczesną technologię powlekania
substancji aktywnej przez membranę, która pozwala na przedłużone
uwalnianie składników czynnych.
Ta technologia jest unikalna dzięki
zastosowaniu kapsuł polimerowych,
które zabezpieczają aktywne substancje przed masowym ługowaniem,
a tym samym umożliwiają kontrolowane uwalnianie substancji czynnej,
która dzięki stopniowemu dozowaniu
znacznie przedłuża okres skuteczności. Proces stopniowej aktywacji
następuje w obecności wilgoci.

Proces uwalniania biocydów w czasie
Proces uwalniania substancji czynnej jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska, ponieważ skład mikrokapsułko‑
wanych składników aktywnych jest regulowany w taki sposób, aby uniknąć negatywnego wpływu na glebę lub wodę.

Badania odporności na porażenia biologiczne

PCI Multiputz® NoBio Z

PCI Multiputz® NoBio Z i standardowego tynku

Innowacyjna receptura tynku PCI Multiputz NoBio Z wynika z zastosowania „efektu Multibiotik” czyli zrównoważonej
zawartości szerokiego spektrum substancji aktywnych. Efektem jest uzyskanie długoterminowej odporności na szkodliwe
działanie pleśni, grzybów i glonów oraz skuteczne zabezpieczenie elewacji przed mikroorganizmami. Tynk posiada efekt
samooczyszczania (bardzo niska absorpcja uniemożliwia wnikanie wody oraz osadzanie się brudu); jest wysoce paroprze‑
puszczalny i zapewnia wyjątkową trwałość kolorów dzięki dodatkowym filtrom UV!

Zastosowanie szerokiego spektrum biocydów w postaci „multibiotik efekt” uniemożliwia rozwój porażeń biologicznych w postaci pleśni
i glonów. Wydłużone w czasie uwalnianie substancji aktywnej zapewnia długoletnią ochronę elewacji

rozwój pleśni na próbce tynku PCI Multiputz® NoBio Z


multibiotik efekt – unikalna kombinacja biocydów zapewnia
szerokie spektrum działania a zastosowanie szerokopasmowego
półprzewodnika w postaci TiO2 z wykorzystaniem efektu procesu
heterogenicznej fotokatalizy zapewnia długotrwałą ochronę przed
mikroorganizmami



wysoka zawartość żywic silikonowych



bardzo niska nasiąkliwość



efekt samoczyszczący



wysoce elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne –
zawiera kompozycję włokien



odporny na promieniowanie UV



zapewnia długoletnią trwałość

rozwój pleśni na próbce standardowego tynku

rozwój glonów na próbce tynku PCI Multiputz® NoBio Z
rozwój glonów na próbce standardowego tynku
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