DOMO KOMFORT
jobb hôszigetelés
kasírozott felülettel

MERT A KOMFORT IS FONTOS!

Az Ön nagyobb kényelme érdekében kifejlesztett
Isover Domo Komfort hô- és hangszigetelô anyag
poliészterfátyollal kasírozott felülete megkönnyíti a
kivitelezést és javítja a hôszigetelés hatékonyságát.
• Beépítése során a poliészterfátyollal megnövelt
szilárdság megkönnyíti az Ön munkáját
• A póruszáró réteg kizárja a port az anyagból,
ezért mind a kivitelezés során, mind a beépítés
után (pl. padlásfödém szigetelése esetén) jobb
levegôminôséget biztosít Önnek
• Átszellôztetett homlokzatokban a kasírozás megakadályozza, hogy a légáramlás rontó hatása
csökkentse a réteg hôszigetelô képességét, s ez
kisebb fûtési költséget eredményez Önnek
• A régebben használt nátronpapíros megoldással
szemben a Domo Komfort nem éghetô, így a
nagyobb kényelem mellett nagyobb biztonságot is jelent az Ön számára.

Az Isover Domo Komfort tehát nagyobb kényelmet,
munkabiztonságot és tûzbiztonságot jelent, és egyúttal javítja a szerkezet egészének hôszigetelô képességét, a környezettudatos építés szolgálatában.
Tájékozódjon és tudjon meg többet a korszerû hôszigetelési megoldásokról honlapunkon:
www.isover.hu

MIÉRT ELÔNYÖS ÖNNEK
A DOMO KOMFORT HASZNÁLATA?

hôszigetelô képesség:
¸ λJobb= 0,039
W/mK
D

és gazdaságosság:
¸ Kényelem
> jobb póruszárás
> pormentes környezet
> hatékonyabb szigetelés
szilárdság:
¸ Nagyobb
kiválóan befeszül a szerkezetbe
csomagolás:
¸ Komprimált
egy csomag ≈ 1 m
3

osztály:
¸ Tûzállósági
Euroclass A2-s1, d0
Környezettudatos választás:
¸ újrahasznált
anyagból készült

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:

¸ Tekercselt üveggyapot szálak,
és kémiailag semleges, nem tar¸ Szervetlen
talmaz korrozív anyagokat,
és szagtalan, ellenáll az
¸ Rothadásálló
élôsködôknek.
ALKALMAZÁSI TERÜLET:
Padlásfödémek, magastetők és ipari épületek homlokzati burkolata mögé, hő- és hangszigetelésre.

BEÉPÍTÉS:
A Domo Komfort rugalmassága miatt szorosan illeszkedik a szerkezet elemei közé. Kis nyomás hatására hézagmentesen tölti ki a rendelkezésre álló
teret. Az egyik oldalon elhelyezett poliészter- fátyol
kasírozásnak köszönhetően a beépítési és szilárdsági tulajdonságai kedvezőbbek.
CSOMAGOLÁS:
A Domo Komfort komprimált tekercsekben, zsugorfóliázott csomagokban kerül forgalomba. Az egyes
tekercseket MPS rendszerbe csomagolják össze
(1MPS = 24 tekercs).
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 = 0,039 W/mK
PÁRADIFFÚZIÓS ELLENÁLLÁS:
MU 1
MÉRET TOLERANCIA:
T2
TÛZÁLLÓSÁG:
Euroclass A2-s1, d0
MINÔSÉG:
A BVQI tanúsítja, hogy a Saint-Gobain
Construction Product Polska Sp. z o.o.
minôségbiztosítási rendszerét megvizsgálta és
úgy találta, hogy összhangban van az ISO
9001:2000 minôségi standard
követelményeivel.
MEGFELELÔSÉGI TANÚSÍTVÁNY:
1486-CPD-0254
EURÓPAI SZABVÁNY:
EN 13162:2001
GYÁRTÓ:
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS
POLSKA Sp. z o.o.
Gliwice ul. OkręŜna 16
Poland

DOMO KOMFORT üveggyapot tekercs

STANDARD MÉRETEK (mm):
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m2/csom.
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