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KURZ, BRUD ORAZ 
ZIELONE I BRUNATNE 
NALOTY (GLONY, GRZYBY) 
NA OCIEPLENIU
Środowisko miejskie sprzyja gromadzeniu się brudu i kurzu na powierzchni 

ścian zewnętrznych. Glony i grzyby w postaci zielonych i brunatnych nalotów 

nazywane skażeniem mikrobiologicznym powstają nie tylko na starych 

ścianach zawilgoconych kamienic, ale także na fasadach ocieplonych 

budynków mieszkalnych. Ich występowanie może być związane z ich 

lokalizacją, nasłonecznieniem lub jego brakiem, a także z klimatem. 

Odpowiednia wilgotność i temperatura oraz obecność substancji odżywczych 

to warunki, które sprzyjają zasiedlaniu ścian przez niechciane mikroorganizmy. 



BOLIX COMPLEX
Likwidacja zanieczyszczeń i skażeń mikrobiologicznych. 

Rozwiązanie to obejmuje usunięcie brudu, kurzu i zaglonienia, dezynfekcję i czyszczenie powierzchni 

zewnętrznych budynków oraz ich zabezpieczenie przed powtórnym występowaniem porostów. BOLIX 

COMPLEX to rozwiązanie obejmujące specjalny zestaw produktów, które otrzymały rekomendacje 

ITB, dedykowane budynkom, które zostały dotknięte problemem zaglonienia. Dla nowych budynków 

polecamy nasze produkty standardowe, ponieważ wszystkie nasze tynki i farby posiadają 

wzmocnioną odporność na agresję mikrobiologiczną. UWAGA: Każdorazowo, przed rozpoczęciem 

prac, należy przeprowadzić ocenę techniczną stanu istniejącego ocieplenia. 

ETAPY USUWANIA SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO PRZY UŻYCIU PREPARATÓW BOLIX 



USZKODZENIA ELEWACJI

Poważnym problemem wielu istniejących ociepleń są różnego 

rodzaju uszkodzenia warstw np. włosowate zarysowana tynku, 

wybarwienia czy miejscowe, mechaniczne zniszczenia ocieplenia. 

Osypywanie tynku to pierwsze sygnały alarmowe mówiące, że 

Twoje ocieplenie traci wytrzymałość i swoje właściwości. 

Uszkodzenie elewacji może mieć różne przyczyny, np. 

nieprawidłowy montaż ocieplenia czyli błędy wykonawcze, 

nieszczelność w połączeniu ocieplenia z elementami elewacji 

(stolarka otworowa, parapety, barierki itp.). Uszkodzenia powstają 

także w wyniku aktów wandalizmu czy są skutkiem użycia 

materiałów o wątpliwej jakości. 



BOLIX RENO-THERM
Naprawa uszkodzeń i pęknięć. Wzmocnienie i odnowienie 
warstw wierzchnich oraz domocowanie ocieplenia.

To kompleksowy zestaw produktów pozwalający na renowację i naprawę uszkodzonych elementów

systemów ociepleń głównie na styropianie (ETICS). Rozwiązanie obejmuje ocenę przyczyn 

uszkodzeń oraz propozycje rozwiązań naprawczych. Nie każde uszkodzenia wymaga wielkich 

nakładów finansowych, ale każde uszkodzenie wymaga podjęcia prac naprawczych lub 

konserwujących. Ich brak prowadzi do stopniowej degradacji ocieplenia i spadku jego 

termoizolacyjności. UWAGA: Każdorazowo, przed rozpoczęciem prac, należy przeprowadzić 

ocenę techniczną stanu istniejącego ocieplenia.

NOWOŚĆ! BOLIX SIL-RN

Silikonowa malarska powłoka elewacyjna 

na zarysowania tynku służąca do 

wykonywania dekoracyjnych i 

renowacyjnych powłok malarskich na 

powierzchniach wypraw tynkarskich 

dotkniętych drobnymi rysami o szerokości 

do 0,3 mm. 



STARE, NIEATRAKCYJNE, 
POZBAWIONE WYSTARCZAJĄCEJ 
IZOLACYJNOŚCI
OCIEPLENIE
W przypadku budynków ocieplonych w latach 90. ubiegłego i na początku obecnego stulecia, 

obowiązywały mniej rygorystyczne wymagania niż obecnie w zakresie izolacyjności ścian 

zewnętrznych. Większość ociepleń wykonana w tamtym okresie wymaga renowacji, a to idealny

moment na zwiększenie grubości ocieplenia i dostosowanie jej do obecnie obowiązujących 

standardów. Na przykład wymagania izolacyjności cieplnej dla ścian zewnętrznych, w styczniu 2017 

roku określiły maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła U na poziomie Umax = 0,23 

[W/(m2 × K)]), by od stycznia 2021 roku jeszcze bardziej go zaostrzyć do wartości Umax = 0,20 [W/ 

(m2 × K)]). W praktyce oznacza to, że w aktualnie tworzonych projektach izolacyjność

cieplna ścian zewnętrznych powinna spełniać ten wymóg, co byłoby najlepszym rozwiązaniem.



BOLIX DOUBLE-THERM
Możliwość wykonania docieplenia na istniejącym
ociepleniu.

To jedna z pierwszych technologii wykonywania docieplenia na istniejącym ociepleniu, mająca na celu

optymalizację kosztów ogrzewania i chłodzenia oraz zwiększenie skuteczności termoizolacji zgodnie

z obowiązującym prawem. Technologia ta umożliwia sporą oszczędność finansową wynikającą z 

mniejszej ilości materiału termoizolacyjnego potrzebnego do docieplenia, a także braku kosztów 

demontażu i utylizacji starego ocieplenia. UWAGA: Każdorazowo, przed rozpoczęciem prac, 

należy przeprowadzić ocenę techniczną stanu istniejącego ocieplenia.

PRZEKRÓJ SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO PO ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII 

BOLIX DOUBLE THERM

Silikonowa malarska powłoka elewacyjna 

na zarysowania tynku służąca do 

wykonywania dekoracyjnych i 

renowacyjnych powłok malarskich na 

powierzchniach wypraw tynkarskich 

dotkniętych drobnymi rysami o szerokości 

do 0,3 mm. 



BOLIX SWM 20
Rozwiązanie dla budynków wzniesionych technologią 
wielkiej płyty.
Wznoszenie budynków w technologii wielkiej płyty przeżywało rozkwit w poprzednim stuleciu, a okres 

eksploatacji pierwszych budynków obliczano na 50 lat, co oznacza, iż powoli konstrukcje te osiągają 

projektowaną trwałość. Dodatkowo poprzez docieplenia ETICS wzrasta ciężar płyt osłonowych 

(fakturowych). Dlatego w przypadku termomodernizacji budynków wykonanych w technologii wielkiej 

płyty, znaczenia nabiera kwestia połączenia tych prac z możliwością jej wzmocnienia przez 

zastosowanie dodatkowego połączenia płyt osłonowych z płytami nośnymi za pomocą odpowiednich 

kotew. Należy brać pod uwagę, że wykonanie docieplenia na kilkadziesiąt lat ograniczy dostęp do 

konstrukcji ścian od strony zewnętrznej, zatem przy szacowaniu stanu technicznego istniejących 

łączników (wieszaków, szpilek) nie można tego aspektu pominąć.

ELEMENTY SKŁADOWE BOLIX SWM 20 (KOTWY DO WZMACNIANIA WIELKIEJ PŁYTY)



BOLIX BALKON
Kompleksowy zestaw produktów i rozwiązań do 
wykończenia nowych i napraw istniejących balkonów.

W odróżnieniu od tradycyjnych technologii bazujących na izolacji z papy, BOLIX Balkon to 

rozwiązanie oparte na hydroizolacji cementowo-polimerowej BOLIX HYDRO DUO. Po ułożeniu i 

wyschnięciu z łatwością ułożymy na niej okładzinę ceramiczną bez konieczności wykonywania 

dodatkowej warstwy dociskowej. BOLIX HYDRO DUO jest wodo- i mrozoodporną, elastyczną masą 

wzmocnioną włóknami, przeznaczoną do wykonywania warstw wodochronnych na balkonach, 

loggiach i tarasach. W skład systemu wchodzą także produkty do renowacji i wykańczania tj.: zaprawy 

do wyrównania i wykonania spadków, szpachle cementowe, wyroby do zabezpieczania przed korozją 

i reprofilacji ubytków betonu, taśmy hydroizolacyjne wraz z narożnikami, kleje, fugi, sznury dylatacyjne 

i uszczelniacze poliuretanowe oraz okapowe profile aluminiowe odporne na korozję.

ZAPOZNAJ SIĘ Z VIDEO INSTRUKCJAMI BOLIX

KLIK

https://www.youtube.com/user/BolixSA/videos
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BOLIX HD
Najwyższa odporność na uszkodzenia.

To systemowy zestaw materiałów stworzony do ocieplenia powierzchni ścian budynków szczególnie

narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. części cokołowo-parterowych, wejścia do klatek 

schodowych, przejść pod budynkami itp. Zwiększoną odporność w systemach BOLIX HD uzyskano 

dzięki unikatowej na rynku kompozycji parametrów wytrzymałościowych. System można łączyć łączyć

z tradycyjnymi rozwiązaniami ociepleniowymi. W zależności od potrzeb możemy stopniować 

odporności ociepleń BOLIX HD na uszkodzenia, od tych lekkich (np. narażenia na gradobicie) po 

ekstremalne (np. akty wandalizmu a nawet uderzenia stalowym młotkiem).

SZEROKI WYBÓR SYSTEMÓW O RÓŻNEJ ODPORNOŚCI



BOLIX PASSIVE THERM
Wyższa izolacyjność termiczna.

Budownictwo niskoenergetyczne i pasywne to idea w podejściu do oszczędzania energii we 

współczesnym budownictwie, która istotnie przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych pyłów i 

gazów do atmosfery, odpowiadających za powstawanie smogu. BOLIX PASSIVE THERM to zestaw 

wyrobów do ociepleń ścian zewnętrznych budynków zachowujący wszelkie zasady i wytyczne 

standardowych technologii ETICS. Dzięki specjalnym, innowacyjnym rozwiązaniom z zakresu 

materiałów, sposobu montażu i przygotowania podłoża, system spełnia najwyższe wymagania 

stawiane przez budownictwo pasywne i energooszczędne. UWAGA: System może być także 

zastosowany w ponownym dociepleniu i uwzględnia użycie styropianu grafitowego oraz 

białego.

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIA TAKŻE W SYSTEMIE OCIEPLENIE NA OCIEPLENIU:



BOLIX ODPORNOŚĆ
Wyższa odporność na czynniki zewnętrzne.

DZIAŁANIE COOL PIGMENTÓW

ELEWACJA BEZ COOL 

PIGMENTÓW

ELEWACJA Z COOL 

PIGMENTAMI

ODPORNOŚĆ NA AGRESJE MIKROBIOLOGICZNĄ

Wszystkie nasze farby i tynki posiadają w standardzie powiększoną 

odporność na porastanie przez glony i grzyby dzięki zawartości biocydów

powłokowych w ich recepturach.



BOLIX KWM
Wyższa odporność na odrywanie przez wiatr.

To opatentowane rozwiązanie, które zwiększa nawet kilkakrotnie, w stosunku do mocowania 

mechanicznego, odporność na odrywanie ocieplenia od ścian przez oddziaływanie wiatru.

Kiedy rekomendowane?

- w przypadku budynków umiejscowionych w regionach szczególnie narażonych na działanie wiatru, 

także na ścianach szczytowych

- w przypadku wykończeń ciężkimi kamiennymi lub ceramicznymi okładzinami

- w rozwiązaniu docieplenie na ociepleniu (Double Therm) lub w przypadku termoizolacji o dużej 

grubości (szczególnie wełny mineralnej).

ETAPY INSTALACJI KWM 

Krok 1: Wywiercenie otworu pod Bolix KWM.

Krok 2: Włożenie węzła mocującego we wcześniej nawiercone otwory.

Krok 3: Wkręcenie stalowego trzpienia. Uwaga: należy zwrócić uwagę, by nie zerwać mocowania łącznika poprzez 

nadmierne dokręcenie śruby.

Krok 4: Umieszczenie w tulei węzła mocującego oryginalnej zatyczki styropianowej i zatopienie w kleju węzła 

mocującego.

Krok 5: Pozostawienie węzła do wyschnięcia na co najmniej 24 h.



PRZYCZEPNOŚĆ 
WCZESNA ZAPRAW 
KLEJĄCYCH
Zaprawy klejące BOLIX do przyklejania styropianu osiągają minimalną przyczepność określoną w 

dokumentach dopuszczeniowych już po 48 godzinach. To wynik znacznie przewyższający wytyczne 

metod badawczych, które zakładają 28 dni na ocenę takiej przyczepności. Użycie zapraw klejących 

BOLIX pozwala na znaczne przyspieszenie prac ociepleniowych a przede wszystkim zwiększenie 

bezpieczeństwa i skuteczności zamocowania.

PRZYKŁADY KONSEKWENCJI PRZYCZEPNOŚCI



BOLIX DESIGN 
COLLECTION
Wyższy standard wykończenia i funkcjonalny design.

Nasze specjalistyczne systemy 

tynkarskie to doskonała 

alternatywa dla ciężkich, 

kosztownych i trudnych w 

utrzymaniu struktur takich jak: 

kamień, metal czy drewno. 

Umożliwiają szybkie i skuteczne 

wykończenie podłoża w 

wybranym stylu, z 

wykorzystaniem szerokiej palety 

dostępnych kolorów, faktur, 

motywów. Dzięki nim, bardzo 

proste staje się nadanie 

budynkowi unikatowego 

charakteru np. z akcentami 

piaskowca, granitu, deski, cegły 

czy betonu w roli głównej. To 

także gwarancja funkcjonalnej, 

trwałej a przy tym kompleksowej 

realizacji.



BOLIX DESIGN 
COLLECTION
Wyższy standard wykończenia i funkcjonalny design.



DZIĘKUJĘ


