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naturbo
Система за сухо строителство 

Напълно естествен материал

1.  Глинената мазилка…

… е 100 % естествен материал 

… подържа константна влажност на въздуха в 

помещението 

… намалява образуването на фин прах

… възпрепятства изсушаването на лигавицата

… премахва вредните вещества и миризми 

във въздуха 

… намалява влиянието на електрическите и 

електромагнитните полета

… не замърсява околната среда

2.   Дървесновлакнестата плоча …

… е 100 % естествен материал

… дава стабилност на конструкцията 

… е лесна за обработване

… подсигурява но-ниско тегло на плоскостите

… спомага за повишаване на температура на 

повърхностния слой

… служи за носеща конструкция на материала

… допринася за топлоизолационните свойства 

на материала

3.   Текстилната подложка …

… е съставена до голяма степен от естествени 

материали

… придава допълнително стабилност на 

конструкцията

… монтирана е двустранно върху

дървесновлакнестата плоча

Naturbo - плоскостите с глинена 

мазилка са изградени почти 100 % от 

изцяло биологични субстанции.

Повече информация на:

www.naturbo.de

www.bbhomerepair .wordpress .com

Системата за сухо строителство Naturbo-плоскости 

с глинена мазилка е патентована в Европейския съюз

1.Глинена мазилка

2.   Дървесновлакнеста плоча 3.   ТТТекстилна подложка



Екстремно бързо
Екстремно бързо съхнене
Недостатъка на глинената мазилка е дългото време,

необходимо за изсъхването и. Но с новата система за 

сухо строителство на Naturbo се слага край на това :

Време на изсъхване 

Глинена мазилка: около 4 – 6 седмици

Naturbo - плати с глинена мазилка: около 1 – 2 дни

Спестяванве на монтажно време: около  95 %

NПри системата за сухо строителство на NNaaatttuuurrrbbbooo

домът Ви е готов за три дни, като това време раз-

бира се включва и нанасянето на финна шпакловка.

Така Вие имате възможността да използвате 

помещенията си месец по-рано.

Спестявате средства и време.  

N

Изключително лесна за работа

… NNaaatttuuurrrbbbooo - плоскостите са лесни за работа също 

както гипсокартонените плоскости

… рязането, пробиването и монтажа не представляват 

никакъв проблем

… налага се единствено шпакловка на фугите между 

плоскостите 

   

     

    

    

NNNaaatttuuurrrbbbooo   сссиииссстттееемммааатттааа  зззааа  сссууухххооо  

ссстттррроооииитттееелллссстттвввооо  еее  лллееессснннааа  зззааа  мммооонннтттааажжж,,,  

ииинннооовввааатттииивввнннааа  иии  оооррриииееенннтттииирррааанннааа  кккъъъммм  

ооопппааазззвввааанннееетттооо  нннааа  ооокккооолллнннааатттааа  сссрррееедддааа  .

Повече информация на:

www.naturbo.de

www.bbhomerepair .wordpress .com

naturbo
Система за сухо строителство

Ръб на платата

Фуга между 

плоскостите

Тесктилна фугираща 

лента

Шпакловка

Плоскост с глинена 

мазилка 

Финна шпакловка

Стенен монтаж на Naturbo-плоскостите за сухо строителство


