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Jeśli szukasz wyjątkowej okazji, by dowiedzieć się czegoś absolutnie nowego  
na temat termoizolacji albo poszukujesz nietuzinkowej alternatywy wśród  
producentów farb — to świetny wybór! Bez względu na to, czy jesteś  
deweloperem, inwestorem, architektem czy osobą, która właśnie stanęła  
w obliczu budowy i urządzania własnych „czterech kątów”, znajdziesz tu masę 
innowacyjnych rozwiązań, które oferuje Hetta — marka farb malująca  
oszczędności stratom. 

W pierwszym, premierowym numerze poznasz genezę powstania firmy  
i obszar jej działania oraz wiele ciekawych tematów związanych z termoizolacją,  
a także porad i informacji dotyczących produktów. 
 
Życzymy fascynującej lektury!

Zespół Hetta.

4.  Skąd się wzięła Hetta? Historia marki.
6.  Czy patent NASA może dać nam patent na oszczędności?
7. Jak to działa?
8.  Termorefleksyjność - nowy kierunek termoizolacji?
9. Zgłoszenie do współpracy.
10.  Namaluj barierę stratom:  
 charakterystyka produktów HETTA TERMO.
12.  Trendy kolorystyczne 2017.
13.  Maluj z HETTA - katalog produktów.
14. Badania, testy, symulacje. Jak zminimalizować
 wydatki na wentylację/klimatyzację w obiektach
 wielkopowierzchniowych latem?
16. Z laboratorium domowego #hettalab

Maluje barierę stratom.
Rewolucja w termoizolacji. www.hetta.com.pl



Czasem trzeba zburzyç mur,
˝eby dostrzec perspektyw´.
ebeno. Znajdujemy rozwiàzania dla Twojego biznesu.

ebeno.pl

TY SI¢ URZÑDZASZ,
MY DBAMY O TWOJÑ
NAJWA˚NIEJSZÑ PRZESTRZE¡.

hetta. Wi´cej ni˝ farba. hetta.com.pl

Marka Hetta to wynik współpracy 
dwóch firm: konsultingowej oraz  przed-
siębiorstwa przetwórstwa chemicznego 
— producenta farb akrylowych, emul-
syjnych, dyspersyjnych, wapiennych 
oraz izolacyjnych (opartych głównie na 
bazie wody), a także producenta klejów 
do parkietu, styropianu, glazury,  
PCV i drewna.

Ebeno, z kompetencjami doradczymi 
oraz zapleczem marketingowym i re-
klamowym, z ponad 15-letnim doświad-
czeniem; Plastochem — działa w branży 
produkcji farb od przeszło 35 lat. 

To unikalne połączenie, wydawać by się 
mogło, odległych od siebie branż po-
skutkowało zupełnie nową inicjatywą 
- powołaniem do życia nowej, świeżej, 
pełnej potencjału naukowego, a jed-
nocześnie nowoczesnej i dynamicznej 
marki farb - Hetta.

F ilarem naukowym marki Hetta jest dr inż. 

Jerzy Socha - twórca i założyciel firmy Plasto-

chem, zaangażowany w badania nad nowymi 

technologiami w chemii produkcyjnej, z niemal  

50–letnim doświadczeniem. Główny Technolog Hetta.  

 

Dzięki jego wiedzy i zaangażowaniu szukamy nie-

szablonowych rozwiązań służących użytkownikom 

mieszkań, domów i przestrzeni publicznych - czyli 

wszystkim ludziom. Jednym z ostatnich, najbardziej 

spektakularnych osiągnięć jest termorefleksyjność, 

która z dużym prawdopodobieństwem wpłynie na 

nowoczesne podejście do termoizolacji budynków.

Nazwa marki – Hetta – pochodzi wprost  

od skandynawskiego słowa „ciepło”. 

Dlaczego wybraliśmy tę drogę? Ponieważ 

przede wszystkim cenimy komfort mieszkańców  

i użytkowników budynków o rożnym przeznaczeniu  

- czyli nasz wspólny - wszystkich ludzi. Jesteśmy  

zachwyceni skandynawską filozofią życia, a zwłasz-

cza mających w skandynawii korzenie Duńczyków,  

których sposób na życie, znany jako „hygge”,  

to prawdziwa wartość w pędzącym współczesnym 

świecie powierzchownych kontaktów i braku głębo-

kich relacji. To, co dla nas, użytkowników wielkich  

i małych miast, wsi, i wszystkich przestrzeni  

publicznych, jest najwyższą wartością, w gruncie 

rzeczy sprowadza się do odczuwania i cieszenia się 

chwilą obecną bez niepotrzebnych zmartwień.

Myślą przewodnią Hetta jest szacunek do 

nauki i jej odkryć. Naszą misją jest infor-

mowanie i przekuwanie osiągnięć nauki  

w realne korzyści dla ludzi. Cenimy odkrywców i je-

steśmy uważni na ich osiągnięcia, ponieważ wierzy-

my, że to właśnie oni, choć czasem brzmi to banalnie, 

zmieniają świat na lepszy.  

 

 

 

 

 

 

 

Mamy wizję, by szerzyć ten pogląd po to 

właśnie, by korzystać z rodzimych roz-

wiązań proponowanych przez zaangażo-

wanych fachowców zapewniających produkty i usługi 

najwyższej jakości. Wierzymy, że to co „nasze” jest 

najlepsze, a przy tym w zasięgu ręki. Dokładamy 

wszelkich starań, by nasza marka utożsamiała ten 

pogląd, spełniając oczekiwania nawet najbardziej 

wymagających.

F ilozofia naszej marki opiera się na promowaniu 

właśnie tych wartości związanych z bliskością 

i odczuwaniem, przeżywaniem i cieszeniem się 

najmniej pozornie ważną chwilą. Dbamy o to, by nasi 

użytkownicy nie musieli się martwić o „przyziemne” 

sprawy, by mogli cieszyć się życiem, będąc jednocze-

śnie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, oszczę-

dzając energię, czas, pieniądze i uwagę.

„Jestem przekonany,  
że to wartościowe produkty  

o przetestowanym i udowodnionym  
naukowo składzie zrewolucjonizują  

przyszłość termoizolacji” 
- mówi dr inż. Jerzy Socha.

Uważamy, że w Polsce drzemie  
ogromny potencjał badawczy,  
z którego rodzi się wiele rozwiązań 
unikalnych na skalę globalną. 

R E K L A M A
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Receptura polega na zastosowaniu w powłoce 
malarskiej lekkich mikrosfer (o śr.: 10-40 µm), 
stanowiących pewien rodzaj pułapki dla fal 
promieniowania podczerwonego. Dzięki nim 
promień świetlny wpadający do mikrosfery 
ulega wielokrotnemu odbiciu, nie tracąc przy 
tym energii, aż do momentu wyprowadzenia 
go z powrotem na zewnątrz. Fale tworzą coś  
w rodzaju pułapek mikrosferowych, które  
w połączeniu z odpowiednio dobranymi 
żywicami oraz pigmentami stanowią powłoki 
niemal doskonałe.

W naszych laboratoriach  
został przebadany, uwolniony  
15 lat temu, patent NASA. 

• zmniejszają straty ciepła w pomieszczeniach;
• eliminują powstawanie pleśni i grzyba, również  

w miejscach najbardziej narażonych: łazience i kuchni;
• zapobiegają skraplaniu wilgoci na ścianach  

oraz eliminowaniu mostków termicznych;
• poprawiają bilans energetyczny budynku;
• są proste w aplikacji;
• są przyjazne alergikom.

W wyniku tych badań  
powstała linia produktów o właści-
wościach termorefleksyjnych, które:

Tego jeszcze nie było: kompleksowe 
malowanie produktami linii HETTA 
TERMO pozwala osiągnąć oszczędności 
zużycia energii na poziomie ok. 30%!

Wykorzystanie naszej technologii w farbach do wymalowań we wnętrzach działa 
jak powszechnie znany „ekran zagrzejnikowy”. 

Jest bardziej homogeniczny niż przy tradycyjnych powło-
kach bez izolacji, a zróżnicowanie temperatury między 
podłogą a sufitem wynosi max. 1,5°C. Jednorodność 
termiczna pozwala na zmniejszenie maksymalnej tempe-
ratury ogrzewania i minimalnej chłodzenia, bezpośrednio 
generując 30% oszczędności w zużyciu energii.

Dzięki ekranowi, jaki stanowi HETTA TERMO F  
na elewacji budynku, jego ściany pozostają suche,  
co bezpośrednio przekłada się na lepszą izolacyj-
ność. Stabilizuje temperaturę w ścianie, odbija 
promieniowanie i tworzy swoistą barierę prze-
ciw wodzie, pozwalając jednocześnie ścianom 
oddychać. Te cechy powodują, że wydatkowanie 
energii potrzebne na ogrzewanie lub ochładzanie 
budynku znacząco spada.

HETTA TERMO D to doskonała powłoka, która odbija promieniowanie, 
zwiększając tym samym izolacyjność dachu i obniżając temperaturę na 
powierzchni w miesiącach letnich. Jednocześnie w miesiącach zimowych  
ta sama powłoka zabezpiecza przed utratą ciepła wytworzonego  
wewnątrz budynku.

W HETTA TERMO stosowane są mikrosfery 
szklane, cechujące się niższą gęstością,  
co wpływa na wysoki poziom refleksyjności:
• dla dachu i fasady – to sfery o większym 

ziarnie, 
•  dla wnętrz – sfery o mniejszym ziarnie, 

wpływającym na gładkość powłoki.
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HETTA TERMO WZWYKŁA FARBA

Dzięki strukturze  
i właściwościom  
powłoki ruch ciepła 
odbywa się równo-
miernie, odbijając  
od ścian i sufitu  
we wszystkich  
kierunkach. 

61°C 31°C

TEMPERATURA POWIERZCHNI DACHU  
Z UŻYCIEM HETTA TERMO D

TEMPERATURA POWIERZCHNI DACHU 
BEZ UŻYCIA HETTA TERMO D

61°C 31°C



Oszczędności związane z termomodernizacją
starych budynków oraz termiczną ochroną 
nowo powstałych są nie do przecenienia. 
Inwestorzy odczuwają je niemal natychmiast, a pierwsze tygodnie i miesiące po za-
kończeniu robót dają wymierne wyniki w postaci niższych rachunków w porównaniu  
z budynkami pozbawionymi termoizolacji. Naturalnie nasuwa się pytanie: 

Elewacje zabytkowych budynków
 

Temat refleksyjnej izolacji termicznej nie jest nowy. 
Niemniej jednak w Europie nie cieszył się do tej pory 
zbyt dużą popularnością. Powodzenie styropianu, 
wełny mineralnej i pozo-
stałych sprawdzonych 
wieloletnią praktyką 
izolatorów spowodo-
wało przywiązanie branży 
budowlanej do właśnie tych 
technik, zarówno w zakresie izolacji wnętrz, fasad, 
jak i dachów. Tymczasem w większości mocno na-
słonecznionych stanów w USA zaleca się stosowanie 
np. refleksyjnych powłok dachowych, dzięki którym 
słońce nie nagrzewa w wysokim stopniu dachów  
i elewacji, powodując tym samym znaczne oszczęd-
ności w zużyciu energii związanych z działaniem 
klimatyzatorów. Stąd również uwolniony patent 
NASA, dzięki któremu konkurencyjne na rynkach 
światowych marki stworzyły powłoki malarskie, 
otwierające użytkownikom zupełnie nowe perspek-
tywy związane z izolacją budynków. To sposób na 
oszczędności zarówno związane z użytkowaniem 
energii, jak i zabezpieczeniem budynków przed wa-
runkami atmosferycznymi, wpływającymi na kom-
fort ich użytkowania.

Dzięki opracowanym przez Dział Technologiczny 
marki Hetta formułom możemy poszczycić się pro-
duktami do wymalowań wnętrz, fasad i dachów, któ-
re, poza wysokiej jakości właściwościami estetyczny-
mi, mają unikalne, przełomowe własności termiczne. 
Jeśli zastanowimy się nad własnościami produktu  
i dobrze oszacujemy inwestycję, to poza identyczny-
mi kosztami, jakie generują znane metody termoizo-
lacji, np. rusztowaniami, kosztami ekipy itp., możemy 
spodziewać się znacznych oszczędności związanych 
z użyciem i montażem samego surowca. Tym bar-
dziej, że pracujemy nad wydłużeniem gwarancji na 
trwałość powłoki i intensywność jej napigmentowa-
nia  do 15-20 lat. Czekamy zatem z niecierpliwością 
na efekt tych badań, być może w najbliższym cza-

sie nastąpi rewolucja w dziedzinie oszczędzania 
w branży budowlanej. To będzie dopiero hit, który 
da nieporównywalne oszczędności nie tylko „rok do 

roku”, jeśli chodzi  
o ogrzewanie, ale 
również oszczędno-
ści związane  

z koniecznością po-
nownego malowania ele-

wacji czy dachów - mówi dr inż. Jerzy Socha, Główny 
Technolog Hetta.

TERMOIZOLACJA BUDYNKÓW  
ZABYTKOWYCH: BEZ ZAKRYWANIA 
TEGO CO NAJLEPSZE

HETTA TERMO F jest szczególnie rekomendowana 
tam, gdzie oryginalna fasada stanowi najwyższą 
wartość. Budynki zabytkowe to perły architekto-
niczne, w przypadku których pokrycie ich fasad 
tradycyjnymi technikami termoizolacji spowoduje 
utratę wszystkich walorów. Unikalna formuła HETTA 
TERMO sprzyja poprawie bilansu energetycznego 
budynku poprzez odbijanie promieniowania od 
pomalowanej powierzchni. Oprócz właściwości 
izolacyjnych powłoka zapewnia właściwości izola-
cyjno-refleksyjne, wpływające na odporność fasad 
na niskie temperatury, i uzupełnia mikropęknięcia 
w powłoce. Doskonale nadaje się do wymalowań 
na tynkach akrylowych, powłokach cementowo-
-wapiennych, elewacjach mineralnych i konstruk-
cji metalowych. Jest matową, wodorozcieńczalną 
farbą, którą można pigmentować na dowolny kolor 
wg dostępnych na rynku wzorników, jak również na 
zlecenie w naszych laboratoriach stworzyć unikalną 
barwę dla konkretnego budynku, uwzględniając jego 
walory i estetykę.

Czekamy zatem z niecierpliwością na efekt 
tych badań, być może w najbliższym czasie 

nastąpi rewolucja w dziedzinie oszczędzania 
w branży budowlanej.

Ile to kosztuje i jaki wybór będzie najlepszy?

dla 
przemysłu

dla 
miasta

Poszukujemy nowych rozwiązań, posiadamy 
własne laboratorium badawcze, dział technologicz-
ny, pasję. Stale prowadzimy badania nad nowymi 
produktami.

Nasze rozwiązania spotykają się z uznaniem instytu-
cji regulujących normy na rynkach budowlanych: 
nasze produkty są poddawane ich badaniom 
i ocenie. Współpracujemy z nimi, podnosząc walory 
naszych produktów. 

Jesteśmy otwarci na sugestie partnerów, dys-
trybutorów, jesteśmy po to, by rozmawiać i chętnie 
służymy pomocą. Szybciej zauważamy potrzeby 
naszych klientów, a ze względu na proste procedury 
— odpowiadamy niemal natychmiast. Polska marka, 
polski zakład produkcyjny to prosta i szybka obsługa 
zapewniająca minima zamówień, niedostępne  
u korporacyjnych producentów.

Działamy z poszanowaniem potrzeb konsumentów, 
jesteśmy odpowiedzialni społecznie i jednocześnie 
dbamy o środowisko.

Otoczyliśmy się fachowcami w dziedzinie szko-
leń i komunikacji. Dbamy tak samo o jakość nasze-
go wizerunku, formę komunikacji z klientami, relacje 
partnerskie i rekrutację oraz motywację pracowni-
ków i partnerów. Oferujemy wsparcie w dziedzinie 
szkoleń sprzedażowych, marketingu, PR i reklamy.

Oferujemy jasne, transparentne zasady,  
dzięki którym pozyskujemy partnerów biznesowych: 
agentów, dystrybutorów, współpracowników. Mamy 
zasadę, w myśl której staramy się, aby żadne pytanie 
nie pozostało bez odpowiedzi.

Malujemy barierę stratom: na komfortowe wnętrze, 
oszczędności w zużyciu energii, na dobry biznes.

Jesteś zainteresowany?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.  
Zadzwoń lub napisz do nas:  
http://hetta.com.pl/kontakt/

Współpraca
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Odbijający promieniowanie ekran pozwala 
jednocześnie ścianie oddychać, a dzięki swojej 
strukturze odprowadza z niej wilgoć. Farba ma 
paroprzepuszczalność na poziomie średnim,  
a przepuszczalność wody na poziomie niskim,  
co jest ogromnym benefitem powłoki, która 
pozwala budynkowi „oddychać, jednocześnie 
tworząc na nim powłokę blokującą wchłanianie 
wody do wewnątrz muru”*.

Samo zjawisko można porównać do „odsysania” 
wilgoci z muru, co jest niezwykle ważne zwłasz-
cza przy renowacji budynków historycznych. 

Dzięki temu ściany pozostają suche, co przekłada 
się na ich lepszą izolacyjność. To z kolei pozwala 
na oszczędność energii wydatkowanej na ogrze-
wanie lub ochładzanie budynku. 
Podobnie jak w przypadku farby do wnętrz stabi-
lizuje temperaturę na ścianie, chroniąc elewację 
zewnętrzną przed napięciami związanymi z jej 
skokami, a w konsekwencji spękaniami, zapew-
niając jej tym samym trwały kolor na lata.

Farba dachowa HETTA TERMO D tworzy pewnego 
rodzaju ekran, co zwiększa izolacyjność same-
go dachu. Szczególnie w miesiącach o wysokim 
nasłonecznieniu różnice temperatur powierzchni 
zabezpieczonych farbą termorefleksyjną HETTA 
mogą wynosić nawet do 30°C w stosunku do 
pozostałych powierzchni dachowych. 
Szacuje się, że przy dużym nasłonecznieniu 
i wysokich średnich temperaturach dobowych  

w miesiącach letnich temperatura powierzchni 
dachu przykrytego papą może sięgać powyżej 
60°C, podczas gdy ten sam dach pomalowany 
farbą HETTA TERMO zachowuje ją na poziomie 
30°C**. W miesiącach zimowych dla odmiany 
– farba zabezpiecza przed utratą ciepła wytwo-
rzonego wewnątrz, co z kolei przekłada się na 
oszczędność energii wydatkowanej na ogrzewa-
nie budynku. 

•  Zmniejsza wpływ promieniowania słonecznego na niekontrolowane  
nagrzewanie się budynków. 

•  Ogranicza wchłanianie wody przez fasadę podczas opadów deszczu.
•  Zapewnia lepszą wymianę resztkową pary wodnej z fasady. 
•  Zapobiega powstawaniu mikropęknięć w powierzchni fasady.
• Utrudnia powstawanie alg oraz zabrudzeń powierzchni. 
•  Może być stosowana na powierzchnie: tynków akrylowych,  

cementowo-wapiennych, elewacji mineralnych.
• Może być stosowana na konstrukcje metalowe. 

Farba fasadowa HETTA TERMO F

Farba dachowa HETTA TERMO D

•  Ogranicza nagrzewanie się powierzchni dachowych.
• Zabezpiecza pokrycia dachowe. 
• Uszczelnia mikropęknięcia w powierzchniach dachowych. 
•  Zmniejsza efekt „wyspy gorąca”. 
•  Dzięki formule elastomerowej farbę cechuje duża elastyczność  

i odporność na mikropęknięcia. 
• Zmniejsza przenikanie wody opadowej pod pokrycia dachowe. 
• Nie dopuszcza do skraplania się pary wodnej pod powierzchnią dachu. 
•  Może być stosowana na powłoki dachowe takie jak: papa, dachówki cera-

miczne, blachodachówki i blachy. 

ZACHOWANIE ŚCIANY  
PO ZASTOSOWANIU  
FARBY HETTA TERMO F

61°C 31°C

Tworzy na pomalowanej powierzchni ekran,  
który odbija promieniowanie, a dzięki równo-
miernej dystrybucji ciepła stabilizuje wilgot-
ność  na każdej wysokości pomieszczenia, 
w przeciwieństwie do tradycyjnych wykończeń 
malarskich, które tworzą na ścianach i sufitach 
powłokę spełniającą jedynie estetyczne funkcje. 

HETTA TERMO W jest farbą matową, którą 
można barwić na dowolny kolor według dostęp-
nych na rynku wzorników kolorystycznych. Jej 
struktura pozwala na wyjątkowo elastyczne 
wykończenie, korygujące drobne mikropęk-
nięcia na powierzchni ścian i sufitów. Daje 
efekt ciepłej, aksamitnej ściany — niezwykle przyja-
zne wrażenia dotykowe.

• Idealna do pomieszczeń, w których istnieje konieczność zmniejszenia strat ciepła. 
• Zalecana do pomieszczeń narażonych na kondensację wilgoci. 
•  Zjawisko antykondensacji pary wodnej na tzw. „mostkach termicznych”,  

co zapobiega powstawaniu pleśni i zarodków innych bakterii na ścianach. 
• Jednorodność termiczna przyczynia się do znacznych oszczędności zużycia energii. 
• Dzięki swej elastyczności powłoka koryguje wszelkie mikropęknięcia na powierzchni. 

Co nam daje?

• Zmniejsza straty ciepła w pomieszczeniach. 
•  Daje efekt działania adekwatny do ekranu zagrzejnikowego.
• Eliminuje powstawanie pleśni i grzyba.
• Zapobiega skraplaniu wilgoci na ścianach.
• Eliminuje mostki cieplne.
• Poprawia bilans energetyczny budynku.
• Prosta w aplikacji. 

Farba do wnętrz HETTA TERMO W

40°C
21°C

TEMPERATURA PIECA PRZY 
UŻYCIU ZWYKŁEJ FARBY

TEMPERATURA PIECA PRZY  
UŻYCIU FARBY HETTA TERMO W

28°C
21°C

HETTA TERMO WZWYKŁA FARBA

„Miejska wyspa ciepła - 45 stopni w Polsce to fakt. Bardzo możliwe, 
że w centrach dużych miast w ostatnich latach powietrze nagrzewało 
się (mowa o wartościach w cieniu) nawet do czterdziestu kilku stopni, 
choć według oficjalnych danych, temperatur ‛z czwórką z przodu’ nie 

odnotowano w Polsce od prawie stu lat”.
Żródło: Wiadomości WP.PL

1110

N A M A L U J  B A R I E R ¢  S T R A T O M :  

C H A R A K T E R Y S T Y K A  P R O D U K T Ó W  

H E T T A  T E R M O

WYNIKI BADAŃ, KARTY CHARAKTERYSTYK DOSTĘPNE SĄ BEZPOŚREDNIO W DZIALE DYSTRYBUCJI. Skontaktuj się z nami: www.hetta.com.pl.
   *    Analiza przeprowadzona przez Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT. 
**  Wskaźniki powstałe w oparciu o doświadczenia na budynkach objętych eksperymentem badawczym podczas testowania produktów HETTA TERMO przez producenta.

61°C 31°C

TEMPERATURA POWIERZCHNI DACHU  
Z UŻYCIEM HETTA TERMO D

TEMPERATURA POWIERZCHNI DACHU 
BEZ UŻYCIA HETTA TERMO D



DO DACHU

FARBA OCHRONNA

DO WNĘTRZ

DO FASAD

1

2

3

4

*  Cena detaliczna brutto PLN. 
Skontaktuj się z Działem Dystrybucji  
i dowiedz się więcej: hetta.com.pl

HETTA TERMO W
FARBA TERMOREFLEKSYJNA  
WEWNĘTRZNA

AKRYLOWA

157zł* - 3 L

360zł* - 10 L

HETTA ECON W
O WYSOKIEJ ZDOLNOŚCI KRYCIA

AKRYLOWA FARBA WEWNĘTRZNA

90zł* - 10 L

HETTA TERMO F
FARBA TERMOREFLEKSYJNA 
FASADOWA

AKRYLOWO-ELASTOMEROWA 

291zł* - 3 L

485zł* - 10 L

HETTA AKRYL F
O WYSOKIEJ ZDOLNOŚCI KRYCIA 

AKRYLOWA FARBA FASADOWA

160zł* - 5 L

245zł* - 10 L

HETTA TERMO D
FARBA TERMOREFLEKSYJNA  
NA DACH

AKRYLOWO -ELASTOMEROWA 

304zł* - 3 L

507zł* - 10 L

HETTA GRUNT F
UNIKALNY, O WŁAŚCIWOŚCIACH 
NIEKAPIĄCYCH (TIKSOTROPO-
WYCH) 

GRUNT AKRYLOWY DO FASAD

42zł* - 5 L

HETTA GRUNT W
UNIKALNY, O WŁAŚCIWOŚCIACH 
NIEKAPIĄCYCH (TIKSOTROPO-
WYCH) 

GRUNT AKRYLOWY DO WNĘTRZ

32zł* - 5 L

HETTA VINYLAN S
DEDYKOWANA DO BETONU, 
OGRODZEŃ, PAPY, BLACHY, 
OCYNKU itp. 

SAMOSIECIUJĄCA FARBA  
AKRYLOWA

55zł* - 1 L

206zł* - 5 L

HETTA AKRYL LX
ODPORNA NA ZMYWANIE  
I SZOROWANIE 

LATEKSOWA FARBA MATOWA 
WEWNĘTRZNA

93zł* - 5 L

155zł* - 10 L

W bieżącym roku Hetta znakomicie wpisuje się w wytyczone 
przez Instytut Pantone, światowy autorytet w zakresie syste-
mów barw, trendy kolorystyczne we wnętrzach (zeskanuj kody 

QR obok i sprawdź). Pastelowe kolory o zabarwieniu naturalnym stano-
wią doskonałe uzupełnienie zarówno minimalistycznych, jak  
i stylizowanych wnętrz i elewacji. Czołowy „greenery” okazał się wyjścio-
wą kanwą, a pozostałe barwy dopełniają pewien „nastrój” tonacji. Wśród 
dostępnych w HETTA TERMO kolorów znajdziemy modne barwy, należy 
jednak pamiętać, że przede wszystkim HETTA to bazy farb, które można 
barwić pigmentami zgodnymi ze wszystkimi dostępnymi na rynku syste-
mami kolorystycznymi. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji, 
a nasze bazy, zróżnicowane pod kątem pastelowych i ciemnych barw, 
umożliwiają spełnienie każdego kolorystycznego szaleństwa. 

TERMO W

TERMO D

TERMO F
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Rekomendowane dla zachowania najwyższych 
parametrów termorefleksyjności
PODSTAWOWE KOLORY HETTA TERMO F*.

HTFO100

HTFS100

HTFU100

HTFMB100

HTFCL100

HTFPG100

HTFB100

HTFG100

HTFW100

HTFO0101

HTFS0101

HTFU0101

HTFMB0101

HTFCL0101

HTFPG0101

HTFB0101

HTFG0101

HTFO0105

HTFS0105

HTFU0105

HTFMB0105

HTFCL0105

HTFPG0105

HTFB0105

HTFG0105

HTFO0110

HTFS0110

HTFU0110

HTFMB0110

HTFCL0110

HTFPG0110

HTFB0110

HTFG0110

HTWBB100
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Bazy HETTA TERMO W pigmentujemy na dowolny, 
wybrany kolor, zgodnie z dostępnymi na rynku 
wzornikami kolorystycznymi**.

Rekomendowane dla zachowania najwyższych 
parametrów termorefleksyjności kolory 
HETTA TERMO D*.

Baza A – do jasnych, pastelowych barw
Baza B – do Êrednich i nasyconych barw 

HTDLG100

HTDMG100

HTDW100
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www.pantone.com/...

www.italianbark.com/...

1. TERMO D, VINYLAN S
2. VINYLAN S
3. TERMO W, AKRYL LX, ECON W, GRUNT W
4. TERMO F, AKRYL F, GRUNT F 

  *   Im jaśniejszy kolor, tym wyższy parametr termorefleksyjności.
**  Kolory do uzgodnienia: u przedstawiciela handlowego Hetta, dystrybutora i/lub w punkcie sprzedaży, w zależności od wielkości inwestycji.12

M A L U J  Z  H E T T A  —  K A T A L O G  

P R O D U K T Ó W

T R E N D Y  K O L O R Y S T Y C Z N E  2 0 1 7

C E N N I K



Efektywna energia promieniowania słonecznego w jasny dzień 
pod 40° szerokości geograficznej w [W/m2]

godzina
powierzchnia pionowa zwrócona na: powierzchnia

wschód południe zachód pozioma

6:00 227 0 0 47

9:00 611 81 0 675

12:00 0 244 0 949

15:00 0 81 611 675

18:00 0 0 547 47

Powierzchnia pomieszczeń oraz temperatury

temperatura powierzchnia 
dachu w m2

chłodnia warzywa/owoce 2 79,5

chłodnia nabiał 2 56,61

chłodnia drób 2 20,02

chłodnia ryby 2 30,66

chłodnia wędliny 2 56,74

chłodnia jaja 2 18,51

razem pomieszczenia chłodni 2 262,04

mroźnia -22 40

hala sprzedaży 22 26 371,34**

W        okresach dużego nasłonecznienia budynki 
narażone są na podwyższone promieniowanie sło-
neczne, które powoduje niejednokrotnie przekro-

czenie temperatury powietrza i temperatury wymaganej do 
utrzymania wewnątrz budynku (18-20°C). Można korzystać  
z urządzeń chłodzących czy klimatyzacji, wiąże się to jednak 
z dodatkowymi kosztami energetycznymi – proporcjonalnie 
dużymi do wielkości i wysokości powierzchni budynku.  
Z pomocą przychodzą farby Hetta. Dziś kilka słów o TERMO 
D, farbie przeznaczonej do malowania powierzchni dacho-
wych, szczególnie podatnych na działanie słońca.

Cechą wyróżniającą produkty Hetta spośród innych farb 
jest bardzo wysoki stopień refleksyjności (odbicia) 
energii w zakresie promieniowania widzialnego, 

szczególnie podczerwieni. Podczas gdy dla normalnych 

farb współczynnik refleksyjności (stosunek energii odbitej 
do całkowitej energii napromieniowania) kształtuje się na 
poziomie 50%-60% (zależnie od kompozycji mineralnych 
składników farby), to dla farb TERMO D wynosi on 85%-95%. 

Efekt ten wynika z zastosowania w farbach specjalnie 
dobranego, w miejsce wypełniaczy mineralnych, wy-
pełnienia mikrosferowego ze szkła o granulacji  

<20 μm. Kulki mikrosferowe, puste w środku, stanowią pu-
łapkę dla promieniowania cieplnego, powodując jego wysokie 
odbicie w kierunku źródła promieniowania. Poziom reflek-
syjności jest wynikową funkcją składu granulometrycznego 
wypełniacza, zastosowanych pigmentów i rodzaju żywicy.

Przegroda izolacyjna z pokryciem farbą  
TERMO D (FARBA TERMOREFLEKSYJNA DACHY)

Temperatura powierzchni dachu jest wynikową równo-
wagi pomiędzy energią napromieniowania powierzch-
ni, energią odpromieniowaną z powierzchni, energią 

odebraną na drodze konwekcji naturalnej (wiatr) i energią 
odprowadzoną przez przewodzenie. Duża ilość energii 
odpromieniowanej powoduje, że wynikowa temperatura po-
wierzchni jest stosunkowo niska i w konsekwencji niewielka 
ilość energii odprowadzana jest przez przewodzenie do 
pomieszczenia pod powierzchnią.

Typowa przegroda izolacyjna

Podobnie jak w przypadku pokazanym obok, tempe-
ratura powierzchni dachu jest wynikową równowagi 
strumieni energii. Brak lub niska wartość energii 

odpromieniowanej (jak np. dla czarnej papy) powoduje,  
że ustalająca się temperatura powierzchni jest wysoka lub 
bardzo wysoka. W takiej sytuacji wzrasta strumień energii 
przewodzonej do pomieszczenia pod powierzchnią. Wzrost 
temperatury w pomieszczeniu, o ile nie jest akceptowany, musi 
powodować włączenie kompensacji cieplnej (klimatyzacji).

Efekty skutecznej ochrony termicznej po zastosowaniu 
farb TERMO F (FARBA TERMOREFLEKSYJNA FASADY) 
lub TERMO D (FARBA TERMOREFLEKSYJNA DACHY) 

znane są już z wielu praktycznych zastosowań w ostatnich 
latach od małej skali (pojedyncze budynki mieszkalne)  
do dużej (np. bloki mieszkalne w Oświęcimiu) oraz w prze-
myśle (pomieszczenia hal magazynowych).

W      2015 roku, będąc w fazie testów, stworzyliśmy symulację efektywności 

produktów HETTA TERMO dla przy-

kładowej hali marketu wielkopowierzchniowego, 

przyjmując parametry właściwe dla przykła-

dowego obiektu*. Czynnikami determinujący-

mi warunki cieplne hali są: powierzchnia hali, 

wymagana temperatura utrzymywana wewnątrz 

budynku oraz rodzaj pokryć zewnętrznych i sto-

sowanej izolacji.

Zasadnicze parametry gabarytowe budynku  
i poziom utrzymywanych wewnątrz tempera-
tur przedstawia się następująco:

Wykonane obliczenia wykazują bardzo istotny wpływ 
rodzaju powierzchni na temperatury. 
Aktualne pokrycie papą w godzinach południowych 

powoduje rozgrzanie powierzchni dachu do temperatury 
ok. 60°C. Nałożenie na papę powłoki farby HETTA TERMO D 
spowoduje obniżenie tej temperatury do 28,5°C, co w efekcie 
daje obniżenie mocy kompensacyjnej o 39%-79%, zależnie 
od pomieszczenia. Podobny efekt będzie obserwowany 
również w pozostałych porach dnia.

Wyniki obliczeń zostały wykonane dla temperatury 
powietrza 25°C i dla górnego poziomu refleksyjności 95% 
farby HETTA TERMO D w odniesieniu do promieniowania  
w podczerwieni. Podobne obliczenia wykonano dla kolejnych 
temperatur otoczenia 30°C i 35°C dla refleksyjności 95% oraz 
dla refleksyjności 85%.

Przeprowadzona analiza wykonania pokrycia dachu mar-
ketu wielkopowierzchniowego farbą HETTA TERMO D 
potwierdza możliwość uzyskania znaczących oszczęd-

ności w zużyciu energii. 
Całkowite zużycie energii w okresie 1.01.2015 do 17.11.2015 
wyniosło 310 290 kWh. Z tej ilości za okres 221 dni, w których 
temperatura otoczenia nie przekraczała 20°C, przypadało  
143 123 kWh, natomiast na pozostałe 110 dni lata 
z temperaturą powyżej 20°C przypadało 167 167 kWh. 

Zastosowanie farb HETTA TERMO D przy założeniu refleksyjno-
ści 85% zmniejsza to ostatnie zużycie do poziomu 110 081 kWh,  
a przy przyjęciu refleksyjności 95% - do poziomu 79 582 kWh.

Oszczędności wyniosą:

• przy refleksyjności 85% - 67086 kWh  
(co stanowi 21,62% całkowitej energii) 

• przy refleksyjności 95% - 87585 kWh  
(co stanowi 28,22% całkowitej energii)

Wartości te mają bezpośrednie przełożenie na relacje ekono-
miczne w firmie i ochronę środowiska (udział w zmniejszeniu 
emisji CO2 do środowiska naturalnego).

Zasada działania farby refleksyjnej

Wyniki obliczeń bilansu napromieniowania i odbicia promieniowania  
przedstawiają się następująco:

Wzajemna korelacja pomiędzy temperaturą zewnętrzną i zużyciem energii elektrycznej:

Wykres poniżej pokazuje zestawienie dobowego zużycia energii 
na cele wentylacyjne w kWh w okresie od 01.01.2015 do 17.11.2015. 
Wyraźnie widać tutaj wysokie zużycie energii w miesiącach let-
nich. Przenikanie ciepła do wnętrza budynku jest bez wątpienia 
wysokim kosztem dla marketu. 

temperatura 
wnętrza [°C]

temperatura pokrycia dachowego 
[°C] moc cieplna kompensacyjna [kW] energia [kWh] oszczędność

godzina aktualnie papa farba  
termoizolacyjna aktualnie papa farba  

termoizolacyjna aktualnie papa farba  
termoizolacyjna kW %

6:00 - 22 19,4 12,2 0,50 0,4 - - 0,1 17

9:00 - 22 47,8 19,4 0,80 0,5 1,95 1,26 0,3 41

12:00 - 22 60,2 28,2 0,91 0,6 2,57 1,53 0,4 39

15:00 - - - 0,78 0,4 2,54 1,41 - -

18:00 - - - 0,46 0,4 1,86 1,14 - -

razem: 8,91 5,34 

6:00 2 19,7 12,5 1,01 0,6 - - 0,4 41

9:00 2 48,1 19,8 2,63 1,0 5,46 2,42 1,6 62

12:00 2 60,5 28,5 3,34 1,5 8,95 3,79 1,8 55

15:00 - - - 2,63 1,0 8,95 3,79 - -

18:00 - - - 1,01 0,6 5,46 2,42 - -

razem: 28,83 12,42 

6:00 20 20,0 12,8 0,15 - - - 0,1 100

9:00 20 48,4 20 206,55 - 310,05 47,63 206,5 100

12:00 20 60,8 28,7 296,25 63,5 754,19 95,27 232,7 79

15:00 - - - 206,55 - 754,19 47,63 - -

18:00 - - - 0,15 - 310,05 - - -

razem: 2128,48 190,54

Mroźnia. Powierzchnia dachu 40 m2

Hala sprzedaży. Powierzchnia dachu 26 126,04 m2

Chłodnie. Powierzchnia dachu 205,30 m2
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Zużycie energii (dobowe) elektronicznej na cele wentylacyjno-klimatyzacyjne 
w zależności od temperatury zewnętrznej.

Ogółem zużycie energii na cele chłodniczo-klimatyzacyjne: 2166,22 kWh

Po zastosowaniu farby termoizolacyjnej na dachu: 208,30 kWh
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y=9,8703x + 756,6
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Temperatura powietrza w °C

y=152,26x + 2434,9

R2=0,6505

z klimatyzacją

bez klimatyzacji

oszczędność 30%

średnia bez klimatyzacji

oszczędność 70%

R E K L A M A

  * Nazwa własna zastrzeżona.
** Kubatura dachu: wysokość 9 m, długość 198,72 m, szerokość 148,72 m.

Żródło: Wiadomości Rolnicze - 03.07.2009 - www.wrp.pl

„Podwyższenie średniej temperatury na obszarach zurbanizowa-
nych ma bezpośrednie przełożenie na potrzeby energetyczne, koszty 
klimatyzacji, stan zanieczyszczenia powietrza (smog) i dolegliwości 
zdrowotne. Powszechna implementacja ‛chłodnych dachów’ dzięki 

ich właściwościom refleksyjnym, może w znaczny sposób ograniczyć 
powyższe negatywne zjawiska”.
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TEST 2

TEST 1

Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego klubu jachtowego testo-
waliśmy produkty TERMO, malując pomost łącznie z balami 
zanurzonymi w wodzie. Test trwał cały rok, zakładając działanie 

warunków atmosferycznych podczas czterech pór roku.

Po pomalowaniu HETTA TERMO F wnęka przydomowego garażu  
zdecydowanie mniej się nagrzewa. Przy czym jednocześnie zaobser-
wowaliśmy, że dzięki obniżeniu temperatury zmniejszyła się właściwa 
do tej pory dla tej części posesji liczba insektów — zwłaszcza ciepłolub-
nych much. Jesteśmy zachwyceni tymi rezultatami!

Pomalowane naszymi produktami TERMO pale pozo-
stały w zdecydowanie lepszej kondycji niż pozostałe.

Wnioski 
po roku od pomalowania pomostu?

#
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1.Czy wiesz, że  
za każdym razem, 
kiedy w Katowi-

cach przejeżdżasz przez 
ulicę Roździeńskiego na 
wysokości centrów han-
dlowych IKEA i AGATA , 
widzisz most, którego 
boczne przęsła (ściany) 
zabezpieczone są Viny-
lanem S? „Najlepszym 
produktem do ochronnego 
wymalowania powierzch-
ni chłonnych” — według 
naszych klientów.

2.Możesz zmienić 
kolor i fakturę 
elewacji budyn-

ku. Dzięki HETTA TERMO 
uzyskasz nie tylko ciekawy 
design, ale również znacz-
ne oszczędności energii 
wydatkowanej na jego 
ogrzanie lub ochładzanie.

3.Zabezpieczenie 
dachu pozwala 
uniknąć często  

nieskutecznej walki  
z ptakami. Zalecamy sto-
sowanie bieli i jasnych 
szarości, którymi ptaki są 
mniej zainteresowane niż 
ciemnymi, pochłaniający-
mi ciepło powierzchniami.

4. ”White is the 
new green”  
— mówi 

Greenpeace i przekonuje 
do malowania powierzch-
ni dachowych na biało. 
Dzięki temu schładzają 
się nagrzane domy, a my 
zatrzymujemy globalne 
ocieplenie klimatu.
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