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MADE IN GERMANY

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

Wielowarstwowy system ocieplaj¹cy –l¿ej, szybciej, 
racjonalniej zastosowanie w nowym budownictwie 
oraz w renowacjach starej substancji budowlanej 

TECHNIKA MASZYNOWA PFT 
DLA WDVS 



1 POD£O¯E 

ZALECANE URZ¥DZENIA:

2.2

2.1 Maszynowe nak³adanie substancji klej¹cej
przy pomocy agregatu tynkarskiego + pistoletu
natryskowego do tynków trójwarstwowych –
bezpoœrednio na œcianê* 

2.2 Alternatywnie: 
Maszynowe nak³adanie substancji klej¹cej przy
pomocy agregatu tynkarskiego + pistoletu PFT
ZARGOMAT bezpoœrednio na p³ytê izolacyjn¹.

L¯EJ, SZYBCIEJ, 
RACJONALNIEJ 
Maszynowe klejenie, zbrojenie, ciêcie i tynkowanie. 
Podczas wykonywania wielowarstwowego systemu 
ocieplaj¹cego modularna technika maszynowa PFT 
pomo¿e Pañstwu w ³atwiejszym, szybszym i bardziej 
racjonalnym wykonywaniu pracy. 
Oszczêdzacie czas, si³y i pieni¹dze. 

Jak to dzia³a: 

PFT – w³aœciwy partner w zakresie kom
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2.1

2 NATRYSKIWANIE ZAPRAWY 
KLEJ¥CEJ

MONTA¯ SYSTEMU WDV 
NA ŒCIANIE 

– Agregat tynkarski 
– PFT RITMO
– lub

– Agregat tynkarski 
– PFT G 4
– lub

– Kombinacja maszyn
– PFT HM 24/SWING L



3.2

3.1

3 CIÊCIE P£YT 
IZOLACYJNYCH 

5 OSADZANIE TKANIN 
ZBROJ¥CYCH

3.1 £atwe i proste ciêcie p³yt izolacyjnych.
Czysto, dok³adnie szybko – prawie bez œcinków i
niewiele odpadów polistyrenowych. Mo¿liwoœæ
monta¿u bezpoœrednio na rusztowaniu.

3.2 Mo¿liwoœæ ciêcia du¿ych formatów lub pod
dowolnym k¹tem. 

4 NATRYSKIWANIE 
KLEJU ZBROJ¥CEGO

5.1 Tkanina zbroj¹ca osadzana jest w substancji
klej¹cej dok³adnie i bez zmarszczeñ, przylegaj¹c
bezpoœrednio do powierzchni. 

4.1 5.1

4.1 Po zamontowaniu elewacji*, klej zbroj¹cy
natryskiwany jest równomiernie przy pomocy
pistoletu natryskowego, przeznaczonego do
tynków ozdobnych i zbroj¹cych.
U³atwia to osadzenie tkaniny zbroj¹cej i pozwala
na unikniêcie pracoch³onnego naci¹gania i
wyrównywania tkaniny. 

mpletnego wznoszenia œcian z izolacj¹ ciepl

– Agregat tynkarski
– PFT RITMO + 
– Sprê¿arka powietrzna PFT LK402
– lub

– Agregat tynkarski
– PFT G 4 + 
– Sprê¿arka powietrzna  
– PFT LK402/PFT LK604
– lub

– Kombinacja maszyn 
– PFT HM 24/SWING L +
– Sprê¿arka powietrzna  
– PFT LK402/PFT LK604

– Agregat tynkarski
– PFT RITMO + 
– Sprê¿arka powietrzna PFT LK402
– lub

– Agregat tynkarski
– PFT G 4 + 
– Sprê¿arka powietrzna  
– PFT LK402/PFT LK604
– lub

– Kombinacja maszyn 
– PFT HM 24/SWING L +
– Sprê¿arka powietrzna  
– PFT LK402/PFT LK604

– Przyrz¹d do ciêcia gor¹cym
– drutem PFT CUTMASTER
– lub

– Przyrz¹d do ciêcia gor¹cym
– drutem PFT MINICUT



6.1

6.2

7.1 8.1

6 NATRYSKIWANIE WARSTW
GRUNTUJ¥CYCH

7 NATRYSKIWANIE TYNKÓW 
WIERZCHNICH

8 NATRYSKIWANIE FARBY 
WYRÓWNUJ¥CEJ

6.1 Warstwy gruntuj¹ce natryskiwane s¹ na
ca³ej powierzchni przy pomocy urz¹dzenia do
bezpowietrznego natryskiwania PFT SAMBA. 

6.2 Alternatywnie: 
Warstwa gruntuj¹ca mo¿e byæ równie¿ nanoszona
przy pomocy pompy t³ocz¹cej, np. PFT RITMO
lub PFT SWING i zasilanego do wewn¹trz wa³ka
malarskiego. 

8.1 Niemal bezmg³owe natryskiwanie przy
pomocy urz¹dzenia do bezpowietrznego
natryskiwania PFT SAMBA stanowi
doskona³e uzupe³nienie kompletnego systemu
wykañczania elewacji WDVS. 

7.1 Maszynowe nak³adanie tynku wierzchniego.
Strukturyzowanie za pomoc¹ maszyny + pistoletu
natryskowego Swing. 

n¹.

– Agregat tynkarski
– PFT RITMO
– lub

– Pompa t³ocz¹ca
– PFT SWING 
– lub

– Urz¹dzenie do bezpowietrznego
– natryskiwania
– PFT SAMBA

– Urz¹dzenie do bezpowietrznego
– natryskiwania
– PFT SAMBA

*W ostatecznym wyniku miarodajne s¹ stosowne
*wskazania wzgl. zalecenia producenta materia³u. 

– Agregat tynkarski
– PFT RITMO
– lub

– Pompa t³ocz¹ca
– PFT SWING +
– Sprê¿arka powietrzna PFT LK402



PROGRAM PFT – 
URZ¥DZENIA DO MONTA¯U  
WIELOWARSTWOWYCH SYSTEMÓW 
OCIEPLAJ¥CYCH/WDVS

Uniwersalny agregat tynkarski 
Agregat tynkarski PFT G 4
– ci¹g³e mieszanie substancji klej¹cej 
– mo¿liwoœæ uniwersalnego zastosowania do wszelkiego 
– rodzaju tynków wewnêtrznych i zewnêtrznych 
– w systemie: natryskiwanie substancji klej¹cych i zbrojeniowych
– opcjonalnie mo¿liwoœæ pod³¹czenia silosu 

Elastyczny system
Mieszarka przep³ywowa  PFT HM 24 
z pomp¹ t³ocz¹c¹  PFT SWING L
– ci¹g³e mieszanie substancji klej¹cej 
– rozdzielenie mieszarki od pompy 
– wysoka elastycznoœæ zastosowania dziêki mo¿liwoœci 
– oddzielnego stosowania urz¹dzeñ 
– wysoka wydajnoœæ t³oczenia 
– du¿e zasiêgi t³oczenia przy równomiernym przep³ywie materia³u 
– opcjonalnie mo¿liwoœæ pod³¹czenia silosu 

230 V Power do prac renowacyjnych 
Agregat tynkarski PFT RITMO
– technologia maszynowa z zastosowaniem strumienia œwiat³a 230 V
– zapewnia ci¹g³e mieszanie i natryskiwanie substancji klej¹cej 
– niezast¹piony w pracach renowacyjnych 
– lekki, ³atwy w transporcie na ma³e place budowy 
– mo¿liwoœæ urabiania materia³ów mineralnych i o konsystencji pasty

Specjaliœci w nanoszeniu cienkich
warstw  – 230V
Pompa t³ocz¹ca  PFT SWING / Urz¹dzenie do
bezpowietrznego natryskiwania PFT SAMBA
– wymieszany wstêpnie ziarnisty materia³ natryskiwany 
– jest przy pomocy PFT SWING z u¿yciem powietrza 
– technologia bezpowietrznego natryskiwania z rodziny 
– SAMBA natryskuje niemal wszelkie substancje gruntuj¹ce, 
– farby i pow³oki malarskie wyrównuj¹ce 
– strukturyzacja dziêki zastosowanej technologii maszyn 

Dok³adne dostosowanie do warunków
danej œciany
Przyrz¹d do ciêcia gor¹cym drutem 
PFT CUTMASTER i PFT MINICUT
– przycinanie p³yt ocieplaj¹cych z dok³adnoœci¹ co do milimetra
– prawie bez œcinków, niewielka iloœæ odpadów polistyrenowych 
– mo¿liwoœæ monta¿u w miejscu u¿ywania na rusztowaniu 
– rozwi¹zanie gwarantuj¹ce czyst¹ pracê 

Praca pod ciœnieniem 
Sprê¿arki powietrzne PFT LK 604 i PFT LK 402
– dwa bezolejowe punkty pod³¹czenia sprê¿onego powietrza 
– w pe³ni automatyczne uruchamianie przyciskiem w³¹cz/wy³¹cz
– Wersja 230 V – PFT LK 402
– Wersja 400 V – PFT LK 604
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obróbka 

manualna (ręczna)
obróbka 

maszynowa

Wyrównywanie

Wierzchnia 

warstwa              

tynku, szlichta

Gruntowanie

Zbrojenie

Cięcie

Klejenie

Rusztowanie Rusztowanie

Materiał
Materiał

Zalety na pierwszy rzut oka: 

� Oszczêdnoœæ rzêdu 25% w
¥ porównaniu z urabianiem                

manualnym a tym samym 
oszczêdnoœæ kosztów

� ³atwiejsze urabianie materia³ów a 
tym samym oszczêdnoœæ si³
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Dach
18%

Piwnica
13% 

Œciany
30%

Ogrzewanie
14% 

  Wietrzenie 
  poprzez okna 12%

  Straty
przesy³owe 13 %

Dziêki zastosowaniu w³aœciwej izolacji zewnêtrznej
mo¿na zaoszczêdziæ do 30% energii grzewczej! 
¯adne inne pojedyncze rozwi¹zanie nie oferuje
takiego potencja³u! 



Wielowarstwowy system ocieplaj¹cy /WDVS   

PFT Systems Vertriebs
Polska:

Telefon  + 48 22 6448826
Telefaks +48 22 6440814

pft@pft.pl

www.pft.eu

KKnnaauuff  PPFFTT GGmmbbHH && CCoo..  KKGG
Skrytka pocztowa 60
97343 Iphofen
Einersheimer Str. 53
97346 Iphofen
Niemcy

Knauf Gips
Systemy suchej zabudowy, systemy tynków
gipsowych i systemy pod³ogowe

Knauf Gips/Marmorit
Systemy elewacji mineralnych

Knauf Dämmstoffe
Materia³y izolacyjne z polistryenu

Knauf AMF
Systemy stropowe

Knauf Perlite
aquapanel ® CementBoards, Perlit

Knauf Insulation
Izolacje z we³ny szklanej, XPS

Knauf Bauprodukte
Produkty budowlane - 

Sakret Bausysteme
Systemy budowlane – Suche zaprawy do nowego
budownictwa i renowacji starej substancji

Knauf Integral 
Materia³ z w³ókien gipsowych

MADE IN GERMANY

Wszelkie prawa oraz zmiany techniczne zastrze¿one. Nasza rêkojmia dotyczy
wy³¹cznie prawid³owego stanu naszych urz¹dzeñ. Dane dotycz¹ce zu¿ycia,
iloœci, wykonania i wydajnoœci s¹ danymi doœwiadczalnymi,  które w razie
zmienionych warunków nie zawsze mog¹ byæ bezwzglêdnie powtórzone.
Ponadto ostatecznie obowi¹zuj¹ zawsze wytyczne producenta stosowanych
materia³ów. Zmiany, przedruki i kopiowanie fotomechaniczne oraz dalsze
wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie, w tym tak¿e we fragmentach,
wymaga uzyskania zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG.  
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