
חדשני,חסכוני,בריאוידידותילעצמכםולסביבה...
תרמלייףESP-ציפויתרמימהפכנילמבניםקיימיםוחדשים,

המבודדחוםקורורעשבעוצמהשטרםהכרתם-
מווסתלחותודוחההצטברותאבק.

תרמלייף ESP מכילקשתרחבהשלתכונותותועלותייחודיות
שלאהיוקיימותעדכהבמוצראחד

בידודחוםוקור
תרמלייף הוא ציפוי  רפלקטיבי  בעל  החזר  קרינה  גבוה  במיוחד, 
מעל  90%. יכולת  החזר  הקרינה  העוצמתית  של  המוצר  היא 
 תכונה  קריטית  לבידוד  תרמי,  המונעת  ספיגת קרינת  שמש   
 וחימום  יתר  של  המבנה  בקיץ,  ומונעת בריחת חום מהמבנה 
בחורף. ציפוי מבנה חדש או קיים בתרמלייף חוסך  עשרות 

אחוזים בהוצאות אקלום המבנה.  

ויסותלחות
לחות  היא  הגורם  העיקרי  לתחושת  אי  הנוחות  האקלימית 
 בבית,  וויסות  נכון  שלה,  חשוב  אף  יותר   משליטה  בטמפרטורה. 
הלחות  מהווה  גורם  חיוני  בהגברת היעילות  התרמית  והאקלימית

 ותורמת  לחיסכון  בעלויות החימום  והקירור  ולתחושת  הנוחות 
 הכללית  בבית. תרמלייף ESP שומר על רמת לחות אופטימלית
לאדם 60%-45% והינו  המוצר  היחיד  בקטגורית  הבידוד 

 המווסת  לחות!

שיפורדרמטיבאיכותאווירפנים
מבנית)אנטי-אלרגני(

תכונות פני השטח משפרות את ניקיון האוויר ומונעות עליית 
אלרגנים ואבק למרחב הנשימה, לכן מסייע מאד  לסובלים 

 מאסטמה  ומאלרגיות. 

הפחתתרעשיםעד30%
המבנה הננוסקופי המיוחד של החומר המשמש כציפוי תרמי 
הופך אותו גם  לסופג  רעשים  המפחית  ומרכך  את  קולות 

 הבית  והרחוב.

חיסכון משמעותי

בעלויות הקירור

והחימום של הבית!

חזיראתההשקעה
מ

תייםבלבד!
תוךכשנ MADE IN GERMANY

הדור הבא של הציפוי התרמי צובע את ישראל!
ESPתרמלייףEX
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תצפולהגדילאתשטחהמחייה
לציפוי  התרמי  עובי  מזערי  של  כחצי  מילימטר  בלבד!  תכונה  זו  מאפשרת  לכם  להבטיח  את  בידודו  של  הבית  מבלי 
 להקטין  כלל  את  שטח  המגורים  וללא הפסד שטח הבנייה.

תצפולפחותחרקים,עכבישיםויתושיםבבית
הציפוי  התרמי תרמלייף ESP  שומר  על  הקירות  יבשים,  דוחה  חשמל  סטטי  ומבוסס  סיליקון. 
שילוב  תכונות  אלו  מביא  לכך  שחרקים  פשוט  אינם  נמשכים  אליו. 

תצפולפחותריחותלאנעימיםויותראווירנקי
הציפוי  התרמי תרמלייף ESP  פנים,  מגביר  מאד  את  החזרי  הקרינה  הבריאה  והטבעית,  אלו,  בשילוב  קטליסט  טבעי 
 המשולב  כחלק  ממרכיבי  הציפוי,  מפרקים  את  מולקולת  הריח  ומשיבים  את  איכות  האוויר  בבית  למצב  טרי  טבעי. 
 הציפוי  התרמי  מנטרל  ומפרק  גורמי  ריח  כגון  עישון,  ריחות  בישול,  זיעה  ושאר  ריחות  בית. 

תצפולשדרוגהבידודהקיים
יישום תרמלייף ESP  על  גבי  בידוד  קיים,  משמש  כממברנה  חד- כיוונית  לאדי  מים  ומים  הכלואים  בבידוד.  כך, 
בתהליך  טבעי  והדרגתי,  יחזור  הבידוד  לתפקודו  האופטימאלי  לרמה  שהיא  אף  גבוהה  מהיותו  חדש,  וישאר  כך  במשך 
 שנים  ארוכות.

תצפולעמידותרבתשנים
הניסיון  עד  כה  בעולם  מראה  כי  הציפוי  התרמי  שומר  על  הגוון  המקורי  שלו,  אינו  דוהה  ופעולתו  אינה  דועכת ) בניגוד 
 למרבית  חומרי  הבידוד(.  בנוסף,  גם  האחזקה  של  הציפוי ) אם  בכלל  צריך(  הינה  קלה  במיוחד - תיקון  של  פגיעות 
 מכניות  נעשה  ע" י  מריחת  המקום  הפגוע  בלבד.  

תצפולסביבהירוקהבראששקט
תרמלייף ESP  נבדק  ע" י  ECO INSTITUTE,  המוסד  הגהותי  הבלתי  תלוי  היוקרתי  בגרמניה  ונמצא  לחלוטין  ללא  שום 
 רעילות,  עד  כדי  כך  שניתן  לצבוע  אותו  בחללים  מאוישים  ואפילו  בבתי  חולים  בעת  נוכחות  חולים  בחדר. 

תצפוליותר! ESP



למה  עוד  תוכלו  לצפות  כשאתם  משתמשים  
?ESPבציפויהתרמיתרמלייף

תצפוליותראיכותחייםבפחותכסף
מוצר  המחזיר קרינת חום )I.R( ואת הספיגה של החום בקירות ותקרת המבנה, מווסת את הלחות ובכך מוריד  את
 הטמפרטורה  בקיץ  ומעלה  אותה  בחורף -  ללא  השקעת  אנרגיה  וחשמל ) או  נפט  או  פחם(.  המוצר חוסך  בעלויות 
 הקירור  והחימום  של  הבית  ומהווה  את  הפתרון  היחיד  בקטגוריה,  אשר  מחזיר  את   ההשקעה  בתוך  כשנתיים  בלבד.

תצפולפחותאלרגיות,בעיותנשימהועובש
תרמלייףפנים ESP, המיושם  כצבע  לקירות הפנים  במבנה  ועל  התקרה,  מייצר  קיר  יבש  לחלוטין,   וכך  נמנעת האפשרות 
לטחב  ועובש  לצמוח  ולהתפתח  על  פניו.  הפרש  הטמפרטורה  בין  הרצפה  לתקרה  קטן   מ-  c  1 וכתוצאה  מכך  נמנע 
 סחרור  המעלה  אבק  ואלרגנים למרחב הנשימה. איכות  האוויר  המשופרת מפחיתה מאד תגובות אלרגיות והתפתחות 

גורמי האסטמה.  מומלץ במיוחד לחדרי שינה וחדרי ילדים.

תצפולפחותאבקויותרניקיוןבבית
ציפוי  הפנים  מונע  חשמל  סטטי על פני הקיר,  דוחה  לכלוך, עמיד ורחיץ  ) במים  וסבון(. 

תצפולשדרוגמעטפתהביתבמינימוםהוצאות
הציפוי המבוסס על סיליקון, שומר ומגן על המבנה מבלייה ומשווה לו חזות נקייה ויפה לאורך שנים רבות. יישום 
 ציפוי  תרמי  תרמלייףחוץ ESP  בחלקו  החיצוני  של  הבית  שומר  על  צבע  אחיד  ואינו  דוהה  כלל  במשך  שנים  רבות,  זאת 
 כתוצאה  מהחזר  הקרינה  הגבוה שלו ) מעל  90%(  ומהיותו  בעל  תכונה  קטליטית  הגורמת  לו  להתנקות  מעצמו  בגשם.   

תצפולהעלאתערךהנכס
בידוד  הבית  עם  תרמלייףESP  נשמר  לאורך  שנים  רבות  ללא  כל  פגיעה  ודעיכה  בתפקודו,  זאת  בניגוד  לחומרי  הבידוד 
 מהדור  הישן.  תפקוד  משופר  זה  מעלה  כאמור  את  ערך  הנכס  והופך  אותו  לנכס  השווה  יותר  כסף.  הציפוי  הפנימי 
 והחיצוני  נשאר  בצורתו  וגווניו  המקוריים  לאורך  שנים  –   ללא  לכלוך  וללא  עובש  ומקנה  לבית  ערך  של  בית  שמור  חדש 

 ומתוחזק  כהלכה,  כאילו  חודש  לאחרונה.
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ציפוי  תרמי  חיצוני  מבודד  מחום,  קור,  רעש,  אבק  ומים. פתרון  אופטימלי  לבידוד  על  ידי  יישום  פשוט  של  צביעה 
 חיצונית  על  גבי ) כמעט(  כל  גימור  של  מבנה  בין  אם  מדובר  בשפריץ,  שליכט,  בטון,  טיח,  עץ,  פלדה  או  אלומיניום.  
התשובה  המנצחת  להגנה  מפני  התחממות  הבית  או  המבנה  בקיץ  הישראלי  הלוהט,  עם  חיסכון  של  עד  כ- 40%  בחום 

 .)A2 הנספג  במבנה  כתוצאה  מקרינת  השמש.  נוסף  על  כך,  הציפוי  בריא  לחלוטין  ועמיד  באש ) דרגה 

תרמלייףחוץ ESP EXT מתאים  כשכבת  בידוד  משלימה  או  כשכבה  יחידה,  בהתאם  לרמת  הבידוד  הנדרשת.  הוא 
 אטום  למים  נוזלים  ומגשר  על  סדיקה  עד  0.5  מ" מ.  הבידוד  שומר  על  הקיר  יבש  ונושם  כך  שגם  אחרי  גשם  שוטף 
 הוא  חוזר  למצבו  היבש  והתפקודי,  בתוך  שעות  ספורות.  הציפוי  המשוכלל  הזה,  שומר  על  רפלקטיביות  קבועה 
 לאורך  שנים  רבות  –   אינו  מתכהה,  אינו  דוהה,  אינו  מקבל  קורוזיה  ואפילו  מתנקה  מעצמו  במי  גשם/ שטיפה  קלה. 

 כך,  משדרג  הציפוי  את  הגימור  החיצוני  של  המבנה  ושומר  עליו  מפגעי  הזמן. 

ל-תרמלייף ESP  יחס  עלות  תועלת  מרשים  וייחודי!  למעשה,  הוא  נחשב  למוצר  הנוח  והחסכוני  ביותר,  ביחס  לכל 
 שיטה  אחרת  בשוק,  עם  עלות  נמוכה  למוצר  וליישומו,   במיוחד  לאור  עמידותו  הרבה  ששומרת  על  התוצאות  והבידוד 

 למשך  שנים  רבות. 

ציפוי  תרמי  פנימי  רב  יכולות,  המיושם  בצביעה  פשוטה  על  הקיר  והתקרה,  מבודד  מחום,  קור,  רעש,  אבק  ומים. 
 הציפוי  החדשני,  מייצר  סביבת  אויר  בריא  ונקי  ורמת  לחות  וטמפרטורה  אופטימליים  בחללי  המגורים,  עד  כדי  תחושה 

 ממוזגת  מהקירות  בימי  הקיץ  החמים  ובימי  החורף  הקרים. 

מונע  אלרגנים  ואבק  באוויר,  יעיל  במיוחד  עבור תינוקות, ילדים  ואלו  הסובלים  מאלרגיות,  אסטמה,  רגישות  למחלות 
ויראליות  ועבור  אלו  השוהים  זמן  רב  במקומות  סגורים   שאינם  מאווררים. 

צפוי תרמלייף ESP   חסכוני  ומקטין  תצרוכת אנרגיה  עד  כ-  40%,  כאשר  החום/ הקור  מהמזגן  מוחזר  מידית  לחלל 
 החדר  במקום  להיספג  ל תוך  הקיר. הציפוי מונע  את  התפתחותם  של  פגעי  עובש,  פטריות  ובקטריות  וזאת  מבלי 
 לעשות  שימוש  ברעלים.  כתוצר לוואי  הוא  מקטין  נוכחות  יתושים  וחרקים  מאחר  והקירות  היבשים  וחסרי  העובש 

 אינם  מושכים  אותם.    בנוסף תרמלייף ESP   מפחית רעשים  מבחוץ  ומבפנים  עד בליעה  של  30%  מהם. 

תרמלייף ESP  אינו  דורש  תחזוקה,  מתנקה  במים  וסבון  בבית.  עמיד  לאורך  שנים,  נוח,  חסכוני  ומשדרג  את  חלל 
 המגורים  בעלות  שמחזירה עצמה  בתוך  כשנתיים,  וזאת  מבלי  לשפץ  או  אפילו  לעזוב  את  הבית. 

הדור הבא של הבידוד התרמי

לפרטים המלאים ולרכישה: WWW.THERMALIFE.CO.IL  05-85-0123-85   חפשו בגוגל ״תרמלייף״ 
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