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SFEROLIT – to ciekła powłoka ceramiczna, posiadająca właściwości izolacji 
cieplnej i wodoochronnej. Mikroceramiczny wypełniacz, zintegrowany w 
mieszankę akrylowych kopolimerów. Stosowana jest jako przeciwgrzybicza, 
antykorozyjna, termoizolacyjna powłoka do ścian zewnętrznych, systemów 
ogrzewania, kanalizacji i zaopatrzenia w wodę, ościeży okiennych, cystern i 
zbiorników. Właściwości izolacyjne tego materiału bazują na zdolności 
próżni do utrzymywania zadanej temperatury, ograniczając przedostanie się 
ochłodochłodzonych lub nagrzanych cząstek powietrza z zewnątrz. Podstawą 
SFEROLITU są miliony próżniowych pustych cząstek, które po naniesieniu i 
wyschnięciu tworzą szczelną membranę. Średnica cząstki od 20 do 120 
mikron

CERTYFIKACJA
NORMY I STANDARDY
Zastosowanie farby termoizolacyjnej w przemyśle:

budownictwie przemysłowym - termomodernizacja obiektów 
przemysłowych (dachy, elewacje, posadzki, ściany wewnątrz, 
konstrukcje stalowe stałe i ruchome, kontenery); 

przemyśle energetycznym – izolacja rurociągów, infrastruktury 
technicznej zakładów produkcyjnych, kanałów wentylacyjnych, 
urządzeń, kominów, chłodni, mroźni, silosów, zbiorników;

przemyśle ciężkim – linie produkcyjne, piece, formy, kominy, 
zbiorniki, suwnice, maszyny, nadwozia pojazdów, w tym części 
transportu kolejowego i militarnego oraz kadłuby statków;

przemyśle spożywczym – linie produkcyjne, maszyny, 
urządzenia, chłodnie, silosy, zbiorniki, kanały wentylacyjne.
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CZYM JEST SFEROLIT ?

NANOTECHNOLOGIA
TERMOIZOLACJA DO MALOWANIA

W PRZEMYŚLE



PARTNER TECHNOLOGICZNY
Firma GRACO zapewnia naszym Klientom doradztwo technologiczne w 
doborze urządzeń do malowania SFEROLIT’em, a także kompleksową 
obsługę serwisową urządzeń na terytorium całej Europy. Zapewniamy 
sieć lokalizacji GRACO oraz dojazd do Klienta. 
Gwarancja wysokiej jakości !

PRODUKT CERTYFIKOWANY PRZEZ EUROPEJSKIE INSTYTUTY.

WŁAŚCIWOŚCI 
W BUDOWNICTWIE, PRZEMYŚLE, ROLNICTWIE, TRANSPORCIE
SSferolit posiada wysoki efekt izolacji akustycznej, która przyczynia się do zmniejszenia 
hałasu i wibracji, które są nie do uniknięcia podczas produkcji. Wysoka przyczepność do 
niemal wszystkich materiałów używanych w produkcji, elastyczność i łatwość zastoso-
wania. Wysoka izolacyjność cieplna. Sferolit zmniejsza straty ciepła do 40 %. Dla przemysłu 
jest ważnym wskaźnikiem działając od -50°C do +150°C, odporność na ogień i zdolność do 
wytrzymywania obciążeń statycznych i dynamicznych. Ponadto Sferolit jest całkowicie ni-
etoksyczny i nieszkodliwy, więc można użyć tego materiału jako izolacji cieplnej w 
zakładach produkcji spożywczej, czy farmaceutycznej. Bardzo trwały: minimum 15 lat och-
rony, który sprawia, że jego zastosowanie w obiektach przemysłowych jest ekonomicznie 
opłacalne.
ODBIJA PONAD 85% PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO

STOSUJĄC PŁYNNĄ TERMOIZOLACJĘ:
- zwiększa efektywność energetyczną przedsiębiorstwa,
- zwiększa efektywność maszyn i urządzeń,
- zwiększa izolacyjność akustyczną,
- optymalizuje koszty zużycia energii,
- zwiększa bezpieczeństwo pracy (mniejsze ryzyko poparzeń, porażenia prądem)
- zmniejsza e- zmniejsza efekty skraplania się.

ZWIĘKSZONA
EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

DZIAŁANIE SFEROLIT
REWOLUCYJNA NANOTECHNOLOGIA W SYSTEMACH
OSZCZĘDZANIA ENERGII CIEPLNEJ I ZWIĘKSZANIA BEZPIECZEŃSTWA

WŁAŚCIWOŚCI NANOPREPARATU
Właściwości energooszczędne SFEROLITu uwarunkowały się zdolnością odbi-
jania promieniowania. Środek ten rozprasza do 85% światła słonecznego i ponad 
90% promieniowania podczerwonego.

Oszczędzanie energii staje się możliwe dzięki procesom endotermicznym w 
membranie. Powierzchnia pustych cząstek w procesie wysychania powiększa się 
i powstałe w wyniku tego pęcherzyki odbijają do 25 % ciepła w kierunku odwrot-
nym w wyniku filtrowania potoku ciepła w widmie podczerwieni. W związku z 
czym w pomieszczeniu, ocieplonym SFEROLITem, będzie ciepło zimą i dość 
chłodno latem. Dzięki właściwościom odbijającym promienie słoneczne, środek 
ten jest długowieczny. SFEROLIT nie ulega zmianom mechanicznym, na powier-
zchni nie powstają szczeliny, pokrycie nie blaknie pod wpływem światła. 

Powłoka energooszczędna Sferolit składa się ze specjalnego materiału 
wiążącego na bazie wodnej, zawierającego miliony próżniowych pustych cząstek 
ceramicznych (bąbelków) o średnicy 20- 120 mikronów. 

Po wyschnięciu warstwa Sferolitu w wyniku polimeryzacji staje się trwałą, sprężystą, 
nieprzepuszczającą wilgoci strukturą, o grubości od 1 do 3 mm (membranę). 
Właściwości specyficzne tej membrany zapewniają energooszczędność. Oszczędzanie 
energii na nagrzewaniu i schłodzeniu budynku osiągane są dzięki zwiększeniu powier-
zchni oraz na skutek procesów endotermicznych w membranie termoceramicznej.

Warstwa powłoki sferolit o grubości 3 mm zapewnia takie same właściwości izola-
cyjne, jak ok. 60 mm wełny mineralnej, czy styropianu. Zapewnia stały dostęp do 
przeglądu odizolowanej powierzchni bez konieczności zatrzymania cyklu produkcyj-
nego, przestojów, związanych z naprawą i z zakłóceniami w funkcjonowaniu sprzętu 
produkcyjnego.

Płynna termoizolacja w wyniku polimeryzacji staje się trwałym pokryciem, do 40% obniżając utraty ciepła, nie 
przepuszcza wody, umożliwia jednocześnie swobodne oddychanie powierzchni. Paroprzepuszczalność dzięki 
której zachodzi intensywna wymiana powietrza, oszczędza dodatkowo 7-9 % ciepła i zabezpiecza przed roz-
wojem grzybów, pleśni, korozji oraz innych negatywnych skutków oddziaływania środowiska. Materiał może 
powiększyć objętość o jedną czwartą, nie zakłócając prz tym przyczepności z powierzchnią. Jeden metr kwa-
dratowy powłoki potrafi wytrzymać do 380 ml wody / godzinę i dosyć szybko wyschnąć po deszczu. Właśnie 
dlatego SFEROLIT stosowany jest jako środek wykończeniowy do ocieplania ścian, stropów, posadzek, 
dachów, infrastruktury budynku oraz masy i urządzeń.


