flex 036

Flexibilis hőszigetelés farostból

STEICO – A természetes építőrendszer
Innovatív megoldások faházakhoz
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• A legalacsonyabb hővezető képesség a flexibilis farost alapú hőszigetelések között
| ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Flexibilis hőszigetelés tetőhöz,
falhoz és padlóhoz.
Válaszfalakhoz, előtétfalakhoz
és installációs rétegekhez

| ANYAG
Farost hőszigetelés a DIN EN 13171
szerint folyamatos minőség ellenőrzéssel.

• Optimális rostszerkezet, magasabb szilárdság, alacsonyabb porképződés
• Kiváló formatartás, tökéletes illesztés határoló szerkezetekhez
• Könnyű kivitelezés, különösen bőrbarát
• Kiváló nyári hőség elleni védelem
• Nyitott diffúziójú, a szerkezetek védelméért
• Nagyban hozzájárul az épületbiológiailag is ajánlott lakóklímához
• Ökologikus, környezetbarát, és újrahasznosítható

A gyártáshoz felhasznált fa, felelős
erdőgazdálkodásból származik, melyet független
minősítőszervek igazolnak az FSC® irányelvek szerint
(Forest Stewardship Council).

További információkat és alkalmazástechnikai segédleteket talál az ide
vonatkozó konstrukciós mappánkban vagy a www.steico.com oldalon.
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Flexibilis hőszigetelés farostból

A farost hőszigetelések
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új Dimenziója.

A ma ismert természetes hőszigetelő anyagok közül a legalacsonyabb hővezetési
tényezővel rendelkezik a STEICOflex 036, új utakat és lehetőségeket nyitva meg
ezzel különösen energiahatékony épületek megvalósításához.
| TERMÉSZETESEN JOBBAN SZIGETEL
A STEICOflex 036-os flexibilis táblák természetes fenyőfából készülnek,
és tartalmazzák annak előnyeit. Ez teszi olyan kiválóvá a
STEICOflex 036-ot mindazoknak, akik a High -Tech technológiát
egészséges lakóklímával és környezetünk védelmével azonosítják.
Természetesen a STEICO hőszigetelések gyártásához használt fa
felelősségteljesen üzemeltetett, FSC minősített erdőgazdálkodásból
származik.

| JOBB VÉDELEM A TÉLI HIDEGTŐL
A Természetes, kezeletlen fenyőfa
az alapanyag a STEICOflex036-hoz környezetbarát, minőségi jövőbemutató
épületekhez.
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STEICOflex 036

Az alacsonyabb hővezetési tényező magasabb hőszigetelési
hatékonyságot jelent. A mindössze 0,036 [W/(m*K)] -os értékkel
a STEICOflex a legalacsonyabb értékkel rendelkezik a természetes
hőszigetelések között. Alkalmazásával így különösen energiahatékony épületek
realizálhatóak. A STEICOflex 036-al optimális nyári hőség elleni védelmet
biztosít otthonában, télen pedig kellemes meleget.

STEICOflex 036

| HATÉKONYABB NYÁRI HŐSÉG ELLENI VÉDELEM
A STEICOflex 036 nemcsak alacsony hővezetési tényezővel rendelkezik,
hanem kb.60 kg / m3-es sűrűséggel és egy rendkívül magas hőtároló
kapacitással. Ez a tökéletes kombináció védi otthonát a nyári
túlmelegedéstől. Így járul hozzá a STEICO hőszigetelés a legforróbb nyári
napokon is a pihentető alváshoz a kellemesen hűvös szobában.

| KARCSÚ SZERKEZETEK, A HATÉKONY FELÚJÍTÁSHOZ
Az alacsony hővezetési tényező a garancia a karcsúbb tető és
falszerkezetekhez. A felújításoknál ezzel ellentétben az alacsony
hővezetési tényező, a rendelkezésre álló adottságokból még nagyobb
energiahatékonyságot hoz ki.

| ÖKOLOGIKUSAN SZIGETELNI = EGÉSZSÉGESEN ÉLNI
A STEICOflex 036 firss fenyőfából készül, mindenféle mesterséges
egészségkárosító adalékoktól mentesen. A farost természetes
páraszabályozó képességének köszönhetően, fontos szerepet játszik
a farost hőszigetelés az épületbiológiailag ajánlott, egészséges lakóklíma
elérésében. A STEICOflex 036 multi immun érzékenységben szenvedőknek és
allergiások számára is ajánlott. A STEICO természetes hőszigetelésekkel Ön a
leghidegebb téli napokon is kellemes meleget élvezhet otthonában.

| TARTÓSAN BIZTONSÁGOS SZERKEZETEK
Mit minden STEICO hőszigetelés a STEICOflex 036 is nyílt diffúziójú és egyúttal
szorpció képes. Ennek az inteligens nedvesség-menedzsmentnek köszönhetően
megakadályozzák a STEICO hőszigetelések a kritikus mértékű nedvesség
bekövetkeztét. A szerkezet tartósan száraz marad és nedvességtől védett.

A FA MINT ALAP-ÉS
ÉPÍTŐANYAG
A STEICOflex 036-hoz használt
alapanyag kizárólag a gyártáshelyek
közelében található friss fenyőfa.
A STEICO farost hőszigeteléseknél nem
alkalmazunk formaldehid tartalmú
kötőanyagokat. A jelenleg a WHO által
meghatározott, ajánlott értékhatár
0,1ppm a formaldehidre vonatkozóan,
melyet a STEICO könnyedén alulmúl.
Az összetevők folyamatos és szigorú
ellenőrzésének köszönhetően a
STEICO termékek emissziómentesek
ezzel az egészségünkre ártalmatlan
kategóriába tartoznak.

Biztosan tart a szarufák között is a
STEICOflex 036 mivel különösen formatartó.

| KIVÁLÓ FORMASTABILITÁS, EGYSZERŰ KIVITELEZÉS
A minőséget már a kivitelezésnél érezni lehet. Az
új STEICOflex 036 egy tömörebb, homogénabb
rostszerkezettel rendelkezik. A hőszigetelő táblák
ezáltal rendkívül stabilak és formatartóak.
A STEICOflex 036 vágása a speciális hőszigetelésvágó
pengével problémamentes és egyszerű, de
használható orrfűrész vagy szúrófűrész is a
megmunkáláshoz.
Az erre alkalmas vágóasztalon a STEICOisoflex cut-al
a vágás különösen egyszerű és gyors. Akár 24cm-es
vastagságú táblák is könnyedén és tisztán vághatóak.
A STEICOflex 036 új rostszerkezetének köszönhetően
a vágásnál még kevesebb por képződik. Mint minden
STEICO termék a flex 036 is bőrbarát.

STEICOflex 036
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| STEICOflex 036 KISZERELÉSEK
Vastagság [mm]

Méret [mm]

Súly  /m² [kg]

Db / csomag

Csomag / raklap

40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

1. 220 * 575
1. 220 * 575
1. 220 * 575
1. 220 * 575
1. 220 * 575
1.220 * 575
1. 220 * 575
1. 220 * 575
1. 220 * 575
1. 220 * 575
1. 220 * 575
1. 220 * 575

2,40
3,00
3,60
4,80
6,00
7,20
8,40
9,60
10,80
12,00
13,20
14,40

10
9
8
6
4
4
4
3
3
2
2
2

12
10
10
10
12
10
8
10
8
12
10
10

Mennyiség / raklap
[m²]
84,2
63,1
56,1
42,1
33,7
28,1
22,4
21,0
16,8
16,8
14,0
14,0

Súly / raklap. [kg]
ca. 227
ca. 215
ca. 227
ca. 227
ca. 227
ca. 227
ca. 214
ca. 227
ca. 207
ca. 227
ca. 210
ca. 226

Különleges mérteek 550-3100mm -ig lekérésre lehetségesek

| TECHNIKAI ADATOK STEICOflex 036

Szarufák közötti szigetelés,
nem járható,de hozzáférhető
padlásfödémek szigetelésére

Gyártás és minőség-ellenőrzés

DIN EN 13171

Táblamegjelölés

WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5

A mennyezet belső oldali
hőszigetelése (alulról),
függesztett állmenyezetnél

Tűzvédelmi besorolás DIN EN 13501-1 szerint

E

Favázas épületek
szigeteléséhez
A fal belső oldali
Válaszfalak hőszigeteléséhez

TIPP: A hangszigetelési alkalmazáshoz
hangszigetelési értékek kérésre
rendelkezésre állnak!

Névleges hővezetési tényező
λD [ W / ( m * K )]
Névleges hővezetési ellenállás
RD [( m² * K ) / W]

0,036
1,10(40) / 1,35(50) / 1,65(60) / 2,20(80) /
2,75(100) / 3,30(120) / 3,85(140) / 4,40(160) /
5,00 (180) / 5,55(200) / 6,10(220) / 6,65(240)

Sűrűség [kg / m³]

ca. 60

Páradiffúziós ellenállási szám μ

1/2

Specifikus hőtároló kapacitás c [J / (kg * K)]

2.100

hossziránti közegellenállás [( kPa * s ) / m²]

≥5

Hulladékkezelési osztály (AVV)

030105 / 170201, mint a fát, vagy a fa alapú
építőanyagokat

Alkotóelemek

farost, ammóniumszulfát, poliolefinrost

| MEGJEGYZÉSEK
A csomagolási fóliát először akkor távolítsa el, amikor a raklap stabil, egyenes alapon
áll. Az egyes csomagolásokat fekve, szárazon tárolja.

Quality
Management
ISO 9001:2015

Az ÖN STEICO partnere:
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gemäß nationalen Vorschriften

www.steico.com

| ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

