Μόνωση Κεραμοσκεπής

NORTEX

Ανακλαστικό θερμομονωτικό υλικό υψηλών προδιαγραφών

Ελαστομερές αφρώδες μονωτικό υλικό με επικάλλυψη απο 99,9 % καθαρότητος
φύλλου αλουμινίου ανάγλυφης επίστρωσης στήν
εξωτερική πλευρά και αυτοκόλλητη κόλλα στην εσωτερική πλευρά για εφαρμογή
απευθείας στο πέτσομα της σκεπής με ταυτόχρονη στεγανοποίηση.

Το αποτέλεσμα της θερμομόνωσης είναι θεαματικό, 85% θερμομόνωση με 5 μόνο
χιλιοστά πάχος υλικού και με 10 χιλιοστά πλησιάζουμε το 95% και με 15 χιλιοστά
έχουμε την απόλυτη θερμομόνωση της σκεπής μας επιτυγχάνοντας το 100%.

Η εφαρμογή του ανακλαστικού ελαστομερούς είναι πολύ εύκολη και γρήγορη, η
εφαρμογή των κεραμιδιών καλό είναι να γίνεται όπως και στήν εικόνα και όχι
κατευθείαν επάνω στην θερμομόνωση.

Το προιόν είναι πιστοποιημένο σε κατηγορία Β1 από θέμα πυρασφάλειας και ώς
πρός το υλικό και την κόλλα. Εχει προστασία UV από ηλιακή ακτινοβολία και
εγγύηση 30 χρόνια για κάτω από το κεραμίδι και 10 χρόνια για απευθείας έκθεση
στόν ήλιο.

Η Euroflex είναι η μοναδική εταιρία στον κόσμο που εφαρμόζει ανακλαστική
θερμομόνωση δύο η και τριών επιπέδων, όπως φαίνεται και στις εικόνες
πρόκειται για μοναδικές εφαρμογές στην εξοικονόμηση ενέργειας.
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1) Μόνωση δύο επιπέδων: αποτελείται από δύο θερμομονωτικά υλικά σε
συνδυασμό με τρία ανακλαστικά φράγματα.
2) Mόνωση τριών
επιπέδων: αποτελείται από τρία θερμομονωτικά υλικά σε συνδυασμό μέ πέντε
ανακλαστικά φράγματα.

Τα προιόντα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος υλικού: AC ελαστομερές κλειστών κυψελών
Χρώμα: ανθρακί.
Πυκνότητα: 30 κιλά ανά κυβικό μέτρο.
Δομή κυψελών: πολύ καλά κλειστές.
Θερμική αγωγιμότητα: κατά DIN 52612/52613 0.030 W/mk 10C, 0.036 W/m k 40C.
Οι παραπάνω μετρήσεις θερμοπερατό
τητας είναι πιστοποιημένες στα 13 χλ πάχους υλικού.
-

Δείκτης υγραντίστασης: κατά DIN52615 > 10.000
Θερμοκρασία λειτουργίας: - 80 C έως + 95 C.
Προστασία UV: κατά ISO 4892-2xenon-arc > 10 χρόνια.
Χρήσης: εξωτερική.
Αντίσταση στήν πίεση: κατά ISO 844/DIN53577
force 10% 0.035-0.045 N/mm2
force 20% 0.045-0.055 N/mm2
force 50% 0.060-0.080 N/mm2

-

Επαναφορά: κατά ISO 844/DIN53577
άμεση στο 90 με 95% και μετά από 1 ώρα 98-100%
Χημική αντίσταση: εξαιρετική

Διατίθεται σε ρολλά με 1 μέτρο φάρδος και μήκος κατά παραγγελία ανάλογα το πάχος.
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