ISOVER AKUPLAT
könnyebb, gyorsabb,
energiatakarékosabb

MERT A SOKOLDALÚSÁG IS
FONTOS!

Az Isover bemutatja új, univerzális hôszigetelô anyagát, az Akuplat üveggyapot hôszigetelô lemezt. Az
anyag számos elônyös tulajdonsággal rendelkezik,
ami lehetôvé teszi sokoldalú felhasználását: jó hôvezetési tényezô, kisebb súly, rugalmasság, táblás
kiszerelés, tûzállóság, jó hangszigetelés. Ennek köszönhetôen a legtöbb épületszerkezetbe könnyen
beépíthetô és hatásosan alkalmazható: faszerkezetû és koporsófödémes tetôk, padlásfödémek, búvóterek, kétrétegû homlokzatok, belsô válaszfalak,
fémburkolatú ipari épületek homlokzati szigetelésének gazdaságos megoldását biztosítja, ami jelentôs fûtési költség megtakarítást jelent Önnek.

Az üveggyapot szigetelés alkalmazása egyúttal a
leggazdaságosabb módszer a hangszigetelés javítására is, tovább növelve az Ön kényelmét.

Tájékozódjon és tudjon meg többet a korszerû
hangszigetelési megoldásokról honlapunkon:
www.isover.hu

MIÉRT ELÔNYÖS ÖNNEK
AZ ISOVER AKUPLAT HASZNÁLATA?

hôszigetelô képesség:
¸ λJobb= 0,037
W/mK
D

akusztikai tulajdonság:
¸ Kiváló
AW = 1,00 – 0,90
testsûrûség:
¸ Megnövelt
kiválóan befeszül a szerkezetbe
60 x 120 cm táblás kiszerelés:
¸ könnyû
és gyors kezelhetôség
térfogatra komprimálva:
¸ 1/3
egy csomag ≈ 0,72 m
3

osztály:
¸ Tûzállósági
Euroclass A1 – nem éghetô
választás:
¸ Gazdaságos
kisebb súly, nagyobb megtakarítás
(kôzetgyapothoz képest)

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
2085 Pilisvörösvár Bécsi út 05/7 hrsz.
Tel.: (06-87) 510-640 Fax: (06-87) 412-588
E-mail: isover@isover.hu Internet: www.isover.hu

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

TERMÉKLEÍRÁS:

¸ Üveggyapot lemez, PE-fólia csomagolásban
és kémiailag semleges, nem
¸ Szervetlen
tartalmaz korrozív anyagokat,
és szagtalan, ellenáll
¸ Rothadásálló
az élôsködôknek.
ALKALMAZÁSI TERÜLET:
Hôszigetelésként és akusztikai szigetelésként
tetôk, válaszfalak és ipari épületek homlokzati
burkolatai mögé.

BEÉPÍTÉS:
Az Akuplat szorosan illeszkedik a szerkezet elemei
közé. Kis nyomás hatására rugalmasan illeszkedik
a szerkezetbe.
CSOMAGOLÁS:
Az Akuplat lemezek komprimálva, zsugorfóliába csomagolva kerülnek forgalomba. A szállítás raklapos MPS egységben történik.
(1 MPS = 20 csomag).
KEZELÉS:
A csomagolást és a terméket a csomagoláson feltüntetett elôírások szerint kell kezelni és beépíteni.
Egyéb felhasználási tájékoztatóért kérje a gyártó
segítségét.

MÛSZAKI TULAJDONSÁGOK

HÔVEZETÉSI TÉNYEZÔ:
λD = 0,037 W/mK
PÁRADIFFÚZIÓS ELLENÁLLÁS:
MU 1
MÉRET TOLERANCIA:
T2
ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁS:
AF5
TÛZÁLLÓSÁG:
Euroclass A1
MÉRT HANGELNYELÉSI TÉNYEZÔ:
AW = 1.00 (75-150mm vastagságnál)
AW = 0.90 (50-74mm vastagságnál)
MEGFELELÔSÉGI TANÚSÍTVÁNY:
1486-CPD-0253
EURÓPAI SZABVÁNY:
EN 13162:2001
GYÁRTÓ:
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS
POLSKA Sp. z o.o.
Gliwice ul. OkręŜna 16
Poland

ISOVER AKUPLAT üveggyapot lemez

STANDARD MÉRETEK (mm):
szélesség

hosszúság

vastagság

m2/csom.
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