КОИ СМЕ НИЕ

Изовер е поделението за изолации на световния индустриален концерн Сен-Гобен с бизнес в 64 страни и 193 000 служители.

Изовер предлага ефективни топло- и звукоизолационни решения за изграждане на енергоефективни сгради, като
осигурява сигурност на обитателите и спомага за опазването на околната среда. За изпълнението на тази цел Изовер
разполага с най-добрите технологии за производството и
приложенията на стъклена минерална вата, както и с подбрани иновативни и ефективни изолационни материали - каменна минерална вата, експандиран полистирен, екструдиран
полистирен.

Нашият know-how е базиран на над 70 годишен опит
и познаване из основи на екологичните и здравни аспекти на
нашите продукти, за да се създаде ефективна, висококачествена изолация, достъпна за всички, независимо от климатичните условия, строителните практики, големината и бюджета на проектите. За да се осигурят най-добрите технически
и най-икономичните решения както за ново строителство,
така и за реновации.
Като лидер в изолациите Сен-Гобен Изовер се стреми да развива обществено отговорен бизнес и активно да допринася за
обучението на пазара и развиването на добрите строителни практики, предлагайки на партньорите си семпли, ясни и
ефективни решения за икономия на енергия.

Изовер създава

търговско представителство в България през 2001 г., което наложи продуктите с марка Изовер
като високоефективни материали за топло-, звукоизолация и
пожарозащита; разви дистрибуторска мрежа покриваща територията на страната; стана съосновател на Българската
асоциация за изолации в строителството и даде начало на
международен конкурс за студенти по архитектура за енергоефективно строителство.
От януари 2007 г. търговското представителство на Изовер става част от “Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД и предлага продуктовата гама стъклена вата
на заводите в Австрия, Румъния, Италия и Испания, както и
каменна вата на заводите в Чехия и Румъния.
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Предимства на минералните вати
Минералните стъклени и каменни вати на Изовер съчетават топло-, звукоизолация и пожарозащита. Широката продуктова
гама с различни размери и технически характеристики покрива почти всички приложения в строителството и индустрията,
систематизирани в раздел „Технически данни” и подробно представени в галерията с архитектурни детайли.
Минералните вати се произвеждат от неорганични материали и имат голяма дълготрайност. Не гният, не са хигроскопични, не са
химически активни, не са среда за развитие на плесени, гъбички или насекоми.

Отлични топлоизолационни свойства, гарантиращи уютна топлина през зимата и свежа прохлада през лятото.

Първокласна звукозащита. Звукоизолация между отделни помещения и от външната среда.
Звукопоглъщане и максимален звуков комфорт.
Негорими - Клас А 1 или А 2 по реакция на огън.
Няма отделяне на вредни газове и горящи капки.
Еластични, лесни за обработка, напасване и монтаж. Безвредни за здравето.
Не отделят вредни вещества по време на влагането и при експлоатацията.
Гаранция за спазване на нормите за топлосъхранение и намаляване на консумираната енергия за отопление и
охлаждане.

Намалява климатичните промени чрез редуциране на емисиите на парникови газове.
Продуктите на ИЗОВЕР са сертифицирани и носят маркировката
, която декларира, че продуктите са в съответствие с всички приложими правни изисквания на Европейския Съюз и по-специално онези, които гарантират
здравето, безопасността и опазването на околната среда.
Екипът на ИЗОВЕР предлага обучения, консултации, помощни и технически материали, за да подпомогне търговски партньори, проектанти, строители и потребители да направят най-добрия избор.
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Изовер Мулти-Комфортна Къща
100% КОМФОРТ
СПЕСТЯВА ДО 90% ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
СПЕСТЯВА ДО 90% ОТ ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ СО2
Основна функция на сградите е осигуряване на защита от атмосферните влияния на обитателите и тяхното имущество. Днес към
тази проста задача поставяме все по-големи изисквания - функционалност, ергономичност, оптимален микроклимат - температура,
влажност и свежест на въздуха, звуко- и пожарозащита. Високите
претенции за качество, които предявяваме пред сградите, могат да
се обобщят с едно определение - комфорт.
Днес, когато климатичните промени все по-осезаемо влияят на ежедневието ни и балансът на критично важните екосистеми е необратимо нарушен от човешката дейност, приносът на строителството към опазването на природата е също на дневен ред. В страните
от Европейската икономическа зона сградният фонд е отговорен за
25-40 % от общата консумирана енергия, 30 % от използваните суровини, 30-40 % от емисиите на парникови газове и 30-40 % от натрупаните твърди отпадъци.
Намалението на използваната енергия, редуцирането на емисиите
СО2 и използването на възобновяеми енергийни източници в сградите
е една от основните насоки, на които Европейският съюз залага за
постигане на плана 3х20 за ограничаване на климатичните промени.
Тези екологични цели могат да бъдат постигнати без да се прави
компромис с изискванията за комфорт в сградите. Отговорът е в
стандартите за енерго-ефективно ново и реновиране на старо
строителство на ниво Пасивни сгради. Сгради, в които топлинните загуби от сградната обвивка са минимизирани, а топлинните
печалби от слънчева енергия и вътрешни източници се използват
максимално. Така необходимата за осигуряване на уют топлина през
зимата и приятна прохлада през лятото се постигат само чрез вентилационната система и не е необходимо използване на конвенционални уреди за отопление.
За постигане на пълен комфорт и максимална енергоефективност
Изовер разполага с точните продукти, решения и знания и разработи
концепцията “Изовер Мулти-Комфортна Къща”. Доброто качество
на топлоизолацията е най-сигурната гаранция за дълготрайно намаляване на топлинните загуби. Внимателното проектиране и изборът на продукти с гарантирано качество са важна предпоставка
за постигане на високо ниво на енергоефективност, звукозащита и
сигурност.

Въпреки че концепцията “Изовер Мулти-Комфортна Къща” е насочена
към енергоспестяване и опазване на околната среда, ние не забравяме
и най-важното – КОМФОРТА
Топлинен комфорт – освежаващ хлад през лятото и уютна топлина през зимата
Звуков комфорт – тихата фаза, от която се нуждаем всеки ден, за
да „презаредим” телата и душите
Добро качество на въздуха чрез оптимизирана вентилация
Сигурност – контрол на влагата и пожарозащита
По-малки сметки за енергия – повече средства за удоволствието
от живота
Използване на местни и възобновяеми енергийни източници
Независимост от външни доставчици на енергия
Активна защита на околната среда
По-висока стойност на имота

kWh/m2-a
300-250

kWh/m2-a
150-100

kWh/m2-a
50-40

kWh/m2-a
< 15

Старо сградостроителство

Настоящи
норми в България

Нискоенергийна
сграда

Пасивна къща

Многостранните измерения на комфорта
Доброто качество на топлоизолацията на покрив, външна стена или
под е най-сигурната гаранция за дълготрайно намаляване на топлинните загуби. Всички плътни елементи на сградната обвивка трябва
да са толкова добре топлоизолирани, че коефициентът им на топлопреминаване (U-стойност) да не превишава 0,10 W/m2K. Внимателното проектиране и изборът на продукти с гарантирано качество са
важна предпоставка за постигане на високо ниво на енергоефективност на ниво Пасивни сгради.

4

60 kg/m2-a

30 kg/m2-a

10 kg/m2-a

2 kg/m2-a

30-25
литра

15-10
литра

5-4
литра

1,5
литър

CO2
емисии

Изовер Мулти-Комфортни Къщи в България
Еднофамилна къща „Waterhouse· – Благоевград
Чиста жилищна площ: 487 м2
Тип строителство: масивно
Енергиен стандарт
Енергия за отопление и охлаждане:
13 kWh/m2.yr
Топлинен товар: 11W/m2
Обща първична енергия/ година: 51 kWh/m2
Въздухонепроницаемост:
0.1 h-1 (Отчетено с “Blower door” тест)
Използвани продукти
Фасада: FDPL 30 cm
Покрив: MK-KF 46 cm

Еднофамилна къща „Китката· – София, в.з. Кокаляне
Чиста жилищна площ: 410 м2
Тип строителство: смесено (масивно/леко)
Енергиен стандарт
Енергия за отопление и охлаждане:
15 kWh/m2.yr
Въздухонепроницаемост:
0.6 h-1 (Отчетено с “Blower door” тест)
Използвани продукти
Контактна фасада: ISOVER NF333 30 cm
Вентилируема фасада: FDPL SV 30 cm
Дървен скатен покрив: MK-KF 34 cm
Плосък бетонов покрив/тераса:
ISOVER S 20 cm + XPS
Под (защита от ударен шум): ISOVER N 6 см
Въздухонепроницаемост на покрив:
Система ISOVER VARIO

Еднофамилна къща в Делта Хил, с. Кладница
Чиста жилищна площ: 416 м2
Тип строителство: смесено (масивно/леко)
Енергиен стандарт
Енергия за отопление и охлаждане:
12 kWh/m2.yr
Топлинен товар: 12 W/m2
Обща първична енергия/ година: 38 kWh/m2
Въздухонепроницаемост:
0.13 h-1 (Отчетено с “Blower door” тест)
Използвани продукти
Фасада:
PREMIUM Platte 14 cm + 20 cm ETICS
Покрив: PREMIUM Filz 46 cm
Въздухонепроницаемост на фасада и
покрив: Система ISOVER VARIO

Посетете раздел Референтни обекти / Енергийно - ефективно и Устойчиво строителство на www.isover.bg
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Мулти-Комфортно (Пасивно) строителство
PREMIUM PLATTE

за топлоизолация на ниво Пасивна сграда

lD = 0,032 W/mK

Хидрофобирани топлоизолационни плочи от стъклена минерална вата с многостранно приложение за топло-, звукоизолация и пожарозащита, особено
подходящи за вентилирани фасади и дървени конструкции. Суперизолационните характеристики правят продукта подходящ за Пасивно и нискоенергийно
строителство. Подходящ е и за класически изолации, когато конструкцията не
позволява поставяне на достатъчна дебелина от стандартните материали,
необходими за постигане на нормативно изискуемите топлинни съпротивления
на сградната обвивка.

Име на продукта
и дебелина
(см)

Коефициент на топлопроводност lD= 0,032 W/mK
Негорим материал – Евроклас А1
Отлична звукоизолация, относително съпротивление на
въздушен поток AFr > 5 kPa s/m2

PREMIUM FILZ

Стойност
на
U (W/m2.K)

Размери на плочата
дължина х широчина
(мм)

Количество в опаковка/
палет
(м2)

PREMIUM P 16

1200 x 600

2,16 / 17,28

0,19

PREMIUM P 14

1200 x 600

2,16 / 17,28

0,22

PREMIUM P 12

1200 x 600

2,88 / 23,04

0,25

PREMIUM P 10

1200 x 600

3,60 / 28,80

0,30

* За изчисляване на U беше взета сумата на топлопреносните съпротивления от
Rsi + Rse = 0,20 m2 K/W без да се взема дела на дървената част.

за топлоизолация на ниво Пасивна сграда

Спестяване в дебелината на изолацията при еднаква U-стойност.

lD = 0,032 W/mK

Филц от стъклена минерална вата, компресиран в ролки. Подходящ за всички
видове ненатоварени изолации, особено при дървени конструкции. Семпъл монтаж, поради голямата си еластичност продуктът лесно се приклещва в светлото отстояние между носещата конструкция. Препоръчва се за работа над
главата при скатни и мансардни покриви. Най-добра топлоизолация при носещи
конструкции с малка дебелина. Гарантира икономия на енергия при минимална
дебелина на сградната обвивка.
За постигане на U-стойност от 0,10 W/m2K, при стандартен изолационен материал с коефициент за топлопроводност lD = 0,040 W/m•K е нужна дебелина
на изолацията от 38 см. С новия топлоизолационен филц ПРЕМИУМ с
lD = 0,032 W/mK, същата U-стойност от 0,10 W/m2K се постига с дебелина
на изолационния слой от около 30 см. По-тънката с 8 см конструкция води до
увеличаване на жилищното пространство с до 4 м2 при 150 м2 жилищна площ.

Коефициент на топлопроводност lD= 0,032 W/mK
Негорим материал – Евроклас А1
Отлична звукоизолация, относително съпротивление на
въздушен поток AFr > 5 kPa s/m2

Име на продукта
и дебелина
(см)

Размери на рулото
дължина х широчина
(мм x мм)

Количество в опаковка/
палет
(м2)

PREMIUM F 16

3500 x 1300

4,55 / 36,40

0,19

PREMIUM F 14

4500 x 1300

5,85 / 46,80

0,22

PREMIUM F 12

5000 x 1300

6,50 / 52,00

0,25

PREMIUM F 10

6000 x 1300

7,80 / 62,40

0,30

* За изчисляване на U беше взета сумата на топлопреносните съпротивления от
Rsi + Rse = 0,20 m2 K/W без да се взема дела на дървената част.
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Стойност
на
U (W/m2.K)

МK-KF и Forte Rolls

за топлоизолация на ниво Пасивна сграда

lD = 0,034 W/mK

Име на продукта
и дебелина
(см)

Мултикомфорт филц е стъклена минерална вата с многостранно приложение за топло- и звукоизолация и пожарозащита, когато се цели постигане на стандарта Пасивна къща. Продукът
е сертифициран от Пасив хаус институт – Дармщат. Суперизолиращите характеристики правят материала подходящ и
за класически изолации, когато конструкцията не позволява
поставяне на достатъчна дебелина от стандартните материали, необходими за постигане на нормативно изискуемите
топлинни съпротивления на сградната обвивка.

Размери на рулото
дължина х широчина
(мм x мм)

Количество в
опаковка
(м2)

Пакетиране в
палети
(м2)

Стойност
на
U (W/m2.K)

MK-KF 10

7000 x 1300

9.10

72.80

0.32

MK-KF 12

6000 x 1300

7.80

62.40

0.27

MK-KF 14

5000 x 1300

6.50

52.00

0.23

MK-KF 16

5000 x 1300

6.50

52.00

0.20

MK-KF 18

4500 x 1300

5.85

46.80

0.18

MK-KF 20

4000 x 1300

5.20

41.60

0.16

MK-KF 22

3500 x 1300

4.55

36.40

0.15

MK-KF 24

3500 x 1300

4.55

36.40

0.14

MK-KF 26

3500 x 1300

4.55

36.40

0.13

MK-KF 28

3000 x 1300

3.90

31.20

0.12

* За изчисляване на U беше взета сумата на топлопреносните съпротивления от
Rsi + Rse = 0,20 m2 K/W без да се взема дела на дървената част.

Коефициент на топлопроводност lD= 0,034 W/mK
Негорим материал – Евроклас А1
Отлична звукоизолация, AFr > 5 kPa s/m2
Сертифициран от Пасив хаус институт – Германия
Две възможни ширини на продукта

Име на продукта
и дебелина
(см)

Размери на рулото
дължина х широчина
(мм x мм)

Количество в Пакетиране в
Топлинно
опаковка
палети
съпротивление RD
2
2
(м )
(м )
(m2.K/W)

Forte Rolls 10/5

4500 x 1200

10,80

259,20

1,45

Forte Rolls 10

4500 x 1200

5,40

129,60

2,90

Forte Rolls 12

4500 x 1200

5,40

129,60

3,50

Forte Rolls 14

4000 x 1200

4,80

115,20

4,10

Forte Rolls 15

4000 x 1200

4,80

115,20

4,40

Forte Rolls 16

4000 x 1200

4,80

115,20

4,70

Forte Rolls 18

3000 x 1200

3,60

86,40

5,25

Forte Rolls 20

3000 x 1200

3,60

86,40

5,85

Помощни материали за проектиране на ИЗОВЕР Мулти-Комфортна (Пасивна) Къща
Ръководство

за проектиране на
Мулти-Комфортна
(Пасивна) Къща

MCH Designer

Софтуер за калкулации на
енергийното потребление

www.Isover-Construction.com

Първата в света онлайн база данни с архитектурни детайли за Пасивно строителство, сертифицирани от Passive House Institute, Darmstadt.
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Перфектният Скатен Покрив
Инсталирайте на покрива 15 см Uniroll Plus и спестете 900 лв./год.* от сметките си за
отопление и охлаждане

Вентилация 20%

Покрив 30%

Стени 16%

Дограма 13%
Термомостове 5%

Под 16%

В еднофамилна къща най-значителната загуба на топлина (около 30% от общия
обем) изтича през покрива. Тези загуби генерират големи разходи на потребената енергия за отопление (обикновено ел. ток или твърдо гориво).
За нови сгради, действащото законодателство изисква стойността на коефициента U да е по-малко от 0,25 W/m2.K. U представлява коефициент на топлопреминаване през покрива, който измерва влиянието на всички елементи в
покрива (покрив, греди, тавански прозорци, подпори и др.). Покривът е по-добре
изолиран, когато стойността на коефициента U е по-ниска, което се постига
чрез:
• инсталиране на изолационен продукт с минимизиран коефициент (отбелязан върху етикета)
• увеличаване на дебелината на слоя изолационен материал.
Законодателството ще се развива през следващите години, защото трябва да
бъде хармонизирано с европейските регламенти . Според тях от 2020 г. ще се
позволява изграждане само на къщи с почти нулева консумация на енергия с U
около 10 W/m2.K.
Поради тази причина, ISOVER препоръчва стойността на U за покрив да бъде
по-малка от 0,220 W/m2.K.
Решението за покривна изолация, което ISOVER препоръчва, осигурява връщане
на инвестицията в рамките на първите 2 до 3 години - по-къси срокове от всяка
друга мярка, чрез намаляване нуждата от енергия за отопление и охлаждане.

* Изчислено е на база средно студен сезон в Софийска област и за къща с таванско
помещение с 100 m2 полезна площ, отоплявано с 70% дърва и 30% климатик

UNIROLL PLUS

топлоизолационен филц за дървени скатни покриви

lD = 0,036 W/mK

Êîåôèöèåíò íà òîïëîïðîâîäíîñò lD=0,036 W/mK
	Íåãîðèì ìàòåðèàë – Евроклас À1
Отлична звукоизолация, относително съпротивление
на въздушен поток AFr > 5 kPa s/m2
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Компресирани ролки от стъклена минерална вата за топло-, звукоизолация и
пожарна защита на жилищни сгради. Продукт с много добри топлоизолационни
характеристики и възможности за разнообразно приложение: дървени скатни
покриви, стени от дървени конструкции, предстенни обшивки и др., когато се
предпочита работа с ролки.
Име на продукта
и дебелина

Размери на рулото
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество в опаковка
(м2)

Топлинно
съпротивление
R D (m2KW-1)

Uniroll Plus 10/5

2 x 5000 x 1200

12.00

1.35

Uniroll Plus 12/6

2 x 4500 x 1200

10.80

1.65

Uniroll Plus 8

5500 x 1200

6.60

2.20

Uniroll Plus 12

4500 x 1200

5.40

3.30

Uniroll Plus 15

4000 x 1200

4.80

4.15

Uniroll Plus 18

3500 x 1200

4.20

5.00

Uniroll Plus 20

3500 x 1200

4.20

5.55

FORTE

леки плочи за изолация на скатни покриви

lD = 0,034 W/mK

Полутвърди плочи от стъклена минерална вата за топло-, звукоизолация и пожарна защита на дървени скатни покриви между носещите греди. Продукт с
отлични топлоизолационни характеристики, подходящ за нискоенергийно строителство. Изключително лесен монтаж поради еластичността и свиваемостта на плочите. Подходящ за всеки тип ненатоварени изолации, когато се предпочита работа с плочи.

Êîåôèöèåíò íà òîïëîïðîâîäíîñò lD=0,034 W/mK
	Íåãîðèì ìàòåðèàë – Евроклас À1
Отлична звукоизолация, относително съпротивление
на въздушен поток AFr > 5 kPa s/m2
Неограниченa устойчивост във вертикално положение
Възможна е доставка на ролки

ISOVER PLU

Име на продукта
и дебелина
(см)

Размери на плочата
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество в опаковка
пакет/ролки
(м2)

Топлинно
съпротивление
R D (m2KW-1)

FORTE 5

1000 х 600

7.20

1.47

FORTE 6

1000 х 600

6.00

1.76

FORTE 8

1000 х 600

4.80

2.35

FORTE 10

1000 х 600

3.60

2.94

FORTE 12

1000 х 600

3.00

3.52

топлоизолация на плочи за бетонови скатни покриви

lD = 0,037 W/mK

Прилага се при скатни покриви за топлоизолация върху стоманобетоновата
плоча. За ненатоварени изолации на преградни стени, предстенни обшивки,
окачени тавани, когато изолационната плоча е поставена в метална или
дървена рамкова конструкция. Продукт с добри топлоизолационни характеристики и възможности за разнообразно приложение.
Име на продукта и
дебелина
(см)

Коефициент на топлопроводност lD= 0,037 W/mK
	Íåãîðèì ìàòåðèàë – Евроклас À1
Отлична звукоизолация, относително съпротивление
на въздушен поток AFr > 5 kPa s/m2

RIO

Размери на плочата
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество в опаковка
(м2)

Топлинно
съпротивление
R D (m2KW-1)

ISOVER PLU 4

1000 x 600

4,80

1,05

ISOVER PLU 5

1000 x 600

4,80

1,35

ISOVER PLU 6

1000 x 600

3,60

1,60

ISOVER PLU 8

1000 x 600

2,40

2,15

ISOVER PLU 10

1000 x 600

2,40

2,70

ISOVER PLU 12

1000 x 600

2,40

3,20

топлоизолационен филц за ненатоварени топлоизолации

lD = 0,042 W/mK

Êîåôèöèåíò íà òîïëîïðîâîäíîñò lD=0,042 W/mK
	Íåãîðèì ìàòåðèàë – Евроклас À1
	Âúçìîæíî å ïðîèçâîäñòâîòî íà RIO ñ äåáåëèíà 12, 16,
18 и 20 см.

Топлоизолационен филц за изолация на последен подпокривен етаж, чрез послойно разстилане в необитаеми подпокривни пространства. Подходящ за всички видове ненатоварени топлоизолации с възможности за разнообразно приложение.
Име на продукта и
дебелина
(см)

Размери на рулото
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество в
опаковка
(м2)

Пакетиране в
палети
(м2)

Стойност
на
U (W/m2.K)

RIO TWIN 8/4

2 x 9000 x 2 x 600

2 x 10.8

518.4

0.87

RIO TWIN 10/5

2 x 7500 x 2 x 600

2 x 9.00

432.00

0.72

RIO TWIN 12/6

2 x 6000 x 2 х 600

2 x 7.20

374.40

0.61

RIO 8

9000 x 1200

10,80

259.20

0.48

RIO 10

7500 x 1200

9.00

216.00

0.39

* За изчисляване на U (без да се отчита дела на дървената конструкция) беше взета сумата на
топлопреносните съпротивления от Rsi + Rse = 0,20 m2 K/W
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Покриви – изолация върху бетонна плоча на последен
подпокривен етаж
ЕКО

топлоизолационен филц за ненатоварени топлоизолации

lD = 0,044 W/mK

Компресирани ролки от стъклена минерална вата. Използват се за топло-, звукоизолация и пожарна защита в жилищни сгради, където изолацията не се подлага на механично натоварване: плоча на последен подпокривен етаж, скатни
покриви и тавани, стени на дървени къщи, пълнеж на вертикални стени, дървени
стени.

Име на продукта и
дебелина
(см)

Размери на рулото
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество в
опаковка
(м2)

EKO Double 10/5

2 х 6000 х 2 x 600

2 х 7,20

Пакетиране в
Топлинно
палети
съпротивление
2
(м )
Rd (m2KW-1)

432

1.10

Êîåôèöèåíò íà òîïëîïðîâîäíîñò lD=0,044 W/mK
	Íåãîðèì ìàòåðèàë – Евроклас À1
Съпротивление срещу дифузия на водни пари m=1

ISOVER PLE

плочи за звукоизолация на преградни стени

lD = 0,040 W/mK

Плочи от каменна минерална вата за изолация на преградни
стени, плоча на последен подпокривен етаж, предстенни обшивки и окачени тавани. За всеки тип ненатоварени изолации, когато се предпочита работа с плочи.
Коефициент на топлопроводност lD=0,040 W/mK
Негорим материал – Евроклас А1
Отлични звукопоглъщащи характеристики
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Име на продукта и
дебелина (см)

Размери на плочата
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество
в опаковка
(м2)

Топлинно
съпротивление
R D (m2.K.W)

PLE 5

1000 x 600

4,80

1,25

PLE 6

1000 x 600

3,60

1,50

PLE 8

1000 x 600

2,40

2,00

PLE 10

1000 x 600

2,40

2,50

PLE 12

1000 x 600

2,40

3,00

Метални конструкции
ISOVER PLA / PLU

полутвърди изолационни плочи

lD = 0,035 / 0,037 W/mK

Коефициент на топлопроводност lD=0,035 / 0,037 W/mK
Негорим материал – Евроклас А1
Отлична звукоизолация, относително съпротивление на
въздушния поток- AFr ≥ 5 kPa s/m2

ISOVER PLN

Плочи от каменна минерална вата, подходящи за изолация на вентилируеми
фасади и външни стени с непрозрачна обшивка, например сандвич зид, метални конструкции и други. Материалът може да бъде каширан допълнително
със стъклофибърен воал. Необходимо е механично укрепване при монтажа.

Име на продукта и
дебелина
(см)

Размери на плочата
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество
в опаковка
(м2)

PLA 4

1000 x 600

4,80

1,10

PLA 5

1000 x 600

4,80

1,40

PLA 6

1000 x 600

3,60

1,70

Топлинно
съпротивление
R D (m2KW-1)

PLA 8

1000 x 600

2,40

2,25

PLA 10

1000 x 600

2,40

2,85

PLA 12

1000 x 600

1,80

3,40

Име на продукта и
дебелина
(см)

Размери на плочата
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество в опаковка
(м2)

Топлинно
съпротивление
R D (m2KW-1)

PLU 4

1000 x 600

4,80

1,05

PLU 5

1000 x 600

4,80

1,35

PLU 6

1000 x 600

3,60

1,60

PLU 8

1000 x 600

2,40

2,15

PLU 10

1000 x 600

2,40

2,70

PLU 12

1000 x 600

2,40

3,20

топлоизолация на плочи за метални касети

lD = 0,034 W/mK

Плочи от каменна минерална вата за изолация на метални конструкции, чрез
послоен монтаж на метални касети. Хидрофобирани по всички разрезни повърхности. Подходящи и за изолация на вентилируеми фасади с подходяща кашировка и крепежни елементи. Могат да се използват и за вътрешни топло- и
звукоизолации.

Име на продукта и
дебелина
(см)

Размери на плочата
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество в
опаковка
(м2)

Топлинно
съпротивление
R D (m2KW-1)

PLN 5

1000 x 600

4,80

1,45

PLN 6

1000 x 600

3,60

1,75

PLN 8

1000 x 600

2,40

2,35

PLN 10

1000 x 600

1,80

2,90

Коефициент на топлопроводност lD= 0,034 W/mK
Негорим материал – Евроклас А1
Размерите са кратни на широчината и дълбочината на
стандартните метални касети
Отлична звукоизолация, относително съпротивление на
въздушния поток- AFr ≥ 5 kPa s/m2
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Въздухонепроницаемост и защита от влага в дървените
Една от основните причини за изграждане на въздухонепроницаеми конструкции е защита от влага и конденз.

Колко е влажен въздухът?
Количеството водни пари във въздуха зависи от температурата. Колкото по-топъл е въздухът, толкова повече
водни пари съдържа. Например, при 300С съдържанието на
водни пари във въздуха е около 30 г./м3, при 00С е само 5 г./
м3, а при -100С е не повече от 2 г./м3. В стая от 10 м2 с височина 2.5 м при 300С във въздуха присъстват около 750 г
водни пари.

6
4
3
2
1

зима Sd= 5
Sd-стойност (m)

5

Уникална „интелигентна· климатична мембрана ISOVER VARIO KM Duplex

лято Sd= 0,2

0
0

1

В сградите хората, животните и растенията непрекъснато отделят влага.
През по-студените месеци на годината, когато вътрешната температура
на въздуха е по-висока от тази навън, тази влага прониква заедно с топлия
въздух в структурата на сградата през пукнатини, фуги и строителни материали (например дърво) и срещайки студения въздух кондензира. Тази кондензация осигурява идеална среда за плесени и други микроорганизми и необратимо
поврежда конструкцията. Това неконтролирано проникване на влага е еднакво
вредно както за масивни, така и за леки конструкции, и може да бъде избегнато
само при изграждане на въздухонепроницаема обвивка. През топлите месеци,
дървените елементи в покривните или стенните конструкции освобождават
натрупаните водни пари, които трябва да бъдат изведени навън, за да се предотврати тяхното разграждане. За да се избегнат структурните повреди и
скъпоструващите ремонтни дейности, особено в изолираните мансарди и в
дървените стени на къщите, се инсталира интелигентната мембрана VARIO
KM Duplex.

20

40
60
влажност на въздуха (%)

80

100

2

Мембраната Isover VARIO KM Duplex е единствената пароконтролна бариера на
българския пазар, която притежава променливо дифузно съпротивление в зависимост от климатичните условия. Мембраната VARIO е нов тип паробариера,
интелигентна като човешката кожа. Тя променя своята структура според нивото на влажност. Зимата молекулярната структура на мембраната се затваря и спира парната дифузия от вътре навън през дървената конструкция.
Лятото молекулярната структура на мембраната се отваря и така позволява
извеждането на акумулираната в конструкцията влага към вътрешността на
помещенията, от където тя се проветрява.
Мембраната VARIO KM Duplex е изключително устойчива на разкъсване и с
помощта на маркираните линии прави инсталацията много по-лесна. Предпоставка за отличното функциониране на климатичната мембрана VARIO е грижливият монтаж, застъпването на листовете и дълготрайното запечатване на
всички фуги в сградната обвивка: камини, тръби и др. с подходящи уплътняващи
продукти от системата VARIO.

3

4

1. Климатичната мембрана VARIO KM Duplex UV се инсталира
от вътрешната страна на конструкцията след изолацията.
2. Краищата на мембраната се застъпват с приблизително 10
см и се залепват със самозалепващата лента VARIO KB1.
3. За оформяне на херметични връзки с подове, тавани, стени
и комини се използват уплътнители VARIO DS/ VARIO Double Fit
или двустранно залепваща лепенка VARIO ProTape.
4. Препоръчително е електрическите кабели и др. да са извън
въздухонепроницаемия слой. В случай, че това не е възможно,
пробивите трябва да са уплътнени с лепенката Vario MultiTape
и уплътнителя Vario DS/ Vario Double Fit. В случай на монтаж
на метална конструкция върху мембраната, пробивите трябва
да бъдат уплътнени с лентата Vario AntiSpike.

12

Лято: С високите температури и влажност през летните месеци молекулярната структура се отваря и намалява дифузното съпротивление на VARIO KM
Duplex до само 0,3 m VARIO KM Duplex UV дифузия на въздушен слой. Проникналата в конструкцията влага сега може да излезе, предпазвайки сградата от
повреди.

Зима: При относително ниската влажност на въздуха през студените месеци
на годината, молекулярната структура на мембраната се затваря, като по този
начин увеличава дифузното съпротивление на мембраната VARIO KM Duplex UV до
5 m дифузия на въздушен слой. Това предотвратява влагата от стаите да проникне в конструкцията.

конструкции: покриви и стени
VARIO KM DUPLEX UV
Климатична мембрана за запечатване на всички строителни елементи
(подове, стени, покриви) в дървените и масивните конструкции. Автоматично се адаптира към климатичните условия с варираща паропропускливост Sd = 0,3 - 5,0 m. Vario KM Duplex UV е двойно подсилена и притежава
оразмерителни линии за по-лесен монтаж.

Име на продукта

Размер на ролката
Дължина/ Широчина (см)

Количество в опаковка м2

VARIO KM Duplex UV

4000 x 150

60

VARIO KM Duplex UV

2000 x 150

30

VARIO KB 1
Широка, едностранно самозалепваща се лента за запечатване на застъпените листове на мембраната. Специално създадена за използване с климатичната мембрана VARIO KM Duplex UV. Издръжливост на температури от
-30о С до 100о С. Работна температура до -10о С

Име на продукта

Размер на ролката
Дължина/ Широчина (см)

Количество в опаковка (лм)

VARIO KB 1

4000 x 6,0

40

VARIO MultiTape
Широка, едностранно самозалепваща се еластична графитена лента с висока якост на залепване за осигуряване на плътни връзки при покривни прозорци, тръби и пробиви. Подходяща за запечатване на застъпените листове на
мембраната при външно приложение. С UV защита. Работна температура до
-10о С. Издръжливост на температури от -30о С до 100о С.

Име на продукта

Размер на ролката
Дължина/ Широчина (см)

Количество в опаковка (лм)

VARIO MultiTape

2500 x 6,0

25

VARIO DS
Траен еластичен уплътнител (субстрат). Използва се за уплътняване на
връзки и възли между климатичната мембрана VARIO KM Duplex UV и подове,
тавани и стени.

Име на продукта

Количество
(гр.)

Количество в опаковка (бр.)

VARIO DS

310

12
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Вътрешни стени
Защо е необходима звукоизолация?
Шумът има неблагоприятно въздействие върху здравето;
Шумът причинява постоянен стрес по време на концентрация и общуване;
Шумът вреди на съня.
Видове шум:
1. Външни въздушни шумове: автомобилен, железопътен и въздушен трафик.
2. Вътрешни въздушни шумове: разговори, музикални уреди, телевизори.
3. Ударни шумове: движение на хора, местене на мебели, падане на предмети.
4. Технически шумове: асансьори, вентилация, отопление.
Решение:
Един от основните проблеми при звукоизолирането е предаването на звука по строителната
конструкция. Ето защо ефективната изолация срещу шум (въздушен и/или ударен) зависи до
голяма степен от качественото изолиране на всички компоненти на помещението – стени,
тавани, подове, врати и прозорци. С тази цел е препоръчително използването на звукоизолационни материали с относително съпротивление на преминаване на въздушен поток (минимум
5 kPa/m2).
За да се насладите на висок звуков комфорт, Isover предлага цялостни решения за звукоизолация. За целта, заедно с Rigips, бизнес направлението на Сен-Гобен Констракшън Продъктс
България ЕООД в сухото строителство, са тествани и сертифицирани преградни стени, постигащи високи акустични показатели.
В посочените детaйли е използвана стъклена минерална вата Isover Akusto с дебелини
от 50 до 100 мм.

Сертифицирани звукоизолационни системи на isover и rigips
Метална носеща конструкция Rigips, стъклена вата Isover, двуслойна обшивка от гипскартон Rigips 12,5 мм
1. Плочи
Пожарозащита
Монтаж
2. Уплътнителни ленти
3. Носеща конструкция

Гипскартон Rigips RB (или RBI)
Пожароустойчив гипскартон Rigips RF (или RFI)
Рапидни винтове Rigips TN 212
Уплътнителна самозалепваща лента Rigips

3.1 Рамка
3.2 Носещи профили

4. Изолация

Стенен профил Rigips UW
Стенен профил Rigips CW
Минерална вата ISOVER Akusto

5. Шпакловка

Полагане

Според указанията на Rigips. Фугите на платната, включително напречните, се обработват с фугопълнител Rigips (например Super,
Extra, Vario)

Данни от акустични изпитвания на леки преградни стени Rigips с минерална вата Isover Akusto*
Isover Akusto
(мм)

Профили Rigips
UW, CW

Височина на стената
(мм)

Дебелина на стената
(мм)

Rw (C; Ctr)**

50

50

4000

100

49 (-4; -10) dB

50

75

5500

125

52 (-4; -8) dB

50

100

6500

150

51 (-2: -7) dB

75

75

5500

125

52 (-3; -8) dB

100

100

6500

150

52 (-5; -3) dB

*Акустичните изпитвания са извършени в Изпитателен център по строителство (ИЦС) при “НИСИ” ЕООД в лаборатория “Строителна физика”.
** Претегленият индекс на изолация от въздушен шум, Rw (C; Ctr), е оценен по БДС EN ISO 717-1

При изпълнение на горепосочените системи на Isover и Rigips, освен добрата звукоизолация, може да се постигне и пожароустойчивост
до 120 минути (ако се използва пожароустойчив гипскартон Rigips RF или RFI).
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AKUSTO

филц за звукоизолация на преградни стени

lD = 0,039 W/mK

За звукозащита при леки преградни стени с щендерна конструкция, предстенни
обшивки и окачени тавани. Само при 100% запълване на конструктивната ширина на профила между плоскостите на преградната стена се постига максимална
звукоизолация. С всеки допълнителен сантиметър над минималната 5 сантиметрова дебелина AKUSTO повишава звукоизолацията с 1 dB.

Относително съпротивление на въздушния поток
AFr > 5 kPa s/m2
Негорим материал – Евроклас А1
Коефициент на топлопроводност lD = 0,039 W/mK

PIANO

Име на продукта
и дебелина
(см)

Размери на рулото
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество
в опаковка
(м2)

Пакетиране
в палети
(м2)

Стойност
на Rw*)
[dB]

AKUSTO 5 TWIN/60

2 x 7500 x 2 х 600

18.00

432.0

42

AKUSTO 7,5/60

9000 x 2 х 600

10.80

259.2

44

*Ñòîéíîñòèòå íà Rw ñà çà ïðåãðàäíà ñòåíà ñ ïî 1 ñëîé ãèïñîêàðòîí 12.5 ìì

плочи и ролки за звукоизолация на преградни стени

lD = 0,038 W/mK

Полутвърди плочи от стъклена минерална вата за топло-, звукоизолация и пожарна защита на преградни стени, предстенни обшивки, окачени тавани и други леки метални и дървени конструкции. Изключително лесен монтаж. За всеки
тип ненатоварени изолации, когато се предпочита работа с плочи.

Êîåôèöèåíò íà òîïëîïðîâîäíîñò lD=0,038 W/mK
Негорим материал – Евроклас А1
Отлична звукоизолация, относително съпротивление
на въздушен поток AFr > 5 kPa s/m2
Неограничено съпротивление във вертикално положение

Име на продукта
и дебелина
(см)

Размери на плочата
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество в
опаковка
(м2)

Топлинно съпротивление
R D (m2KW-1)

PIANO 5

1000 х 600

9.60

1.30

PIANO 6

1000 х 600

7.80

1.55

PIANO 8

1000 х 600

6.00

2.10

PIANO 10

1000 х 600

4.80

2.60

PIANO 12

1000 х 600

3.60

3.15

*Продуктът може да се достави и на ролки.

ISOVER PLE

плочи за звукоизолация на преградни стени

lD = 0,040 W/mK
Име на продукта и
дебелина (см)

Размери на плочата
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество
в опаковка
(м2)

Топлинно
съпротивление
R D (m2.K.W)

PLE 5

1000 x 600

4,80

1,25

PLE 6

1000 x 600

3,60

1,50

PLE 8

1000 x 600

2,40

2,00

PLE 10

1000 x 600

2,40

2,50

PLE 12

1000 x 600

2,40

3,00

Плочи от каменна минерална вата за изолация на преградни
стени, плоча на последен подпокривен етаж, предстенни обшивки и окачени тавани. За всеки тип ненатоварени изолации, когато се предпочита работа с плочи.
Коефициент на топлопроводност lD=0,040 W/mK
Негорим материал – Евроклас А1
Отлични звукопоглъщащи характеристики
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Вътрешни стени – звукопоглъщане
AKUSTIK PLATTE

звукопоглъщащи плочи

lD = 0,032 W/mK

Име на продукта
и дебелина
(мм)

Размери на плочата
дължина x широчина
(мм x мм)

Количество
в опаковка
(м2)

Стойност
на
U (W/m2.K)

AP 20

1200 x 600

17.28

1.04

AP 30

1200 x 600

11.52

0.78

AP 40

1200 x 600

8.64

0.63

AP 50

1200 x 600

7.20

0.53

AP 60

1200 x 600

5.76

0.45

AP 80

1200 x 600

4.32

0.35

AP 100

1200 x 600

3.60

0.29

* За изчисляване на U беше взета сумата на топлопреносните съпротивления
от Rsi + Rse = 0,34 m2 K/W

Плоскост от стъклена минерална вата, едностранно каширана
с черен стъклофибърен воал. Прилага се за звукопоглъщащ слой
зад различни видове перфорирани обшивки на стени и тавани в
кинозали, театри, студия. Намалява времето за реверберация в
помещенията, с което се подобряват акустичните показатели.

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

Измерване на коефициента
на звукопоглъщане на Isover AP 100
5000

5000

3150

4000

4000

2500

2000

1250

1600

1000

630

800

500

315

400

250

200

125

0,0
100

Перфектни звукопоглъщащи характеристики чрез висока порьозност
Коефициент на топлопроводност lD=0,032 W/mK
Негорим материал – Евроклас А2 - S1, d0
Отлична звукоизолация, относително съпротивление на
въздушен поток AFr ≥ 5 kPa s/m2

1,2

160

коефициент на звукопоглъщане αs

1,4

честоти f в Hz

звукопоглъщащ филц
Количество
в опаковка
(м2)

Стойност
на
U (W/m2.K)

AF 30

2 х 10000 х 1200

2 х 12.00

0.89

AF 40

2 х 7000 х 1200

2 х 8.40

0.72

AF 50

12000 х 1200

14.40

0.60

AF 60

10000 х 1200

12.00

0.52

AF 80

7000 х 1200

8.40

0.41

* За изчисляване на U беше взета сумата на топлопреносните съпротивления
от Rsi + Rse = 0,34 m2 K/W
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

Измерване на коефициента
на звукопоглъщане на Isover AF 50

честоти f в Hz
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3150

2500

2000

1600

1250

1000

800

630

500

400

315

250

200

0,0
160

Перфектни звукопоглъщащи характеристики чрез висока
порьозност
Коефициент на топлопроводност lD=0,038 W/mK
Негорим материал – Евроклас А2 - S1, d 0
Дебелини от 30 до 80 мм могат да се доставят без кашировка
Подходящ за крепежната система OPTIMA
Отлична звукоизолация, относително съпротивление на
въздушен поток AFr ≥ 5 kPa s/m2

Размери на рулото
дължина x широчина
(мм х мм)

125

Рулонна стъклена минерална вата, едностранно каширана с
черен стъклофибърен воал, подходяща за звукопоглъщащ слой
зад различни видове перфорирани обшивки на стени и тавани.
Произвежда се и без кашировка, за случаите, когато се влага в
предстенни обшивки или окачени тавани, монтирани на по-тесни
профили, с цел да не се намалява полезния обем на изолираното
помещение.

Име на продукта
и дебелина
(мм)

100

lD = 0,038 W/mK

коефициент на звукопоглъщане αs

AKUSTIK FILZ

Подове / сутерени
KDP

плочи за изолация на гаражи и мазета

lD = 0,032 W/mK

Име на продукта
и дебелина
(см)

Размери на плочите
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество
в опаковка
(м2)

Стойност
на
U (W/m2.K)

KDP 6

1200 x 1200

40.32

0.46

KDP 9

1200 x 1200

27.36

0.33

KPD 12

1200 x 1200

20.16

0.25

15.84

0.19

KDP 16

1200 x 1200

KDP 18

1200 x 1200

14.40

0.17

KDP 20

1200 x 1200

12.96

0.16

KDP 22

1200 x 1200

11.52

0.14

* За изчисляване на U беше взета сумата на топлопреносните съпротивления от
Rsi + Rse = 0,34 m2 K/W

Инструкция за монтаж
1. За монтаж на плочите KDP са необходими минимум 2-ма души. Полагането
на плочите започва от средата на помещението или от стената. Пробива
се отвор с диаметър 8 мм и дълбочина поне 5 см в центъра на плочата, като
една плоча се използва за шаблон.
2. Плочите се монтират по една ос, като всяка следваща се завърта на 90о
спрямо предишната, за да се застъпи кашировката. Дюбелите се монтират така че металната шайба да се допира до стъклофибърния воал без да
притискат белия воал и да се образуват гънки.

Коефициент на топлопроводност lD=0,032 W/mK
Негорим материал - Евроклас А2 - S1, d0
Перфектно звукопоглъщане AFr ≥ 5 kPa s/m
Използването на метални дюбели DHM гарантира спазването на изискванията за негоримост
Ïëîñêîñòè îò ñòúêëåíà минерална âàòà, каширани с áÿë
ñòúêëîôèáúðåí âîàë çà òîïëî- è çâóêîèçîëèðàíå íà ìàçåòà,
ñóòåðåííè ïîìåùåíèÿ è ãàðàæè. Ñåìïëî è âèñîêîåôåêòèâíî
ðåøåíèå, което пести ïîâå÷å âðåìå, ïîðàäè ãîëåìèÿ ðàçìåð
íà ïëîñêîñòèòå 120 õ 120 ñì è áúðçîòî èì çàêðåïâàíå ñàìî ñ
2 äþáåëà (1,39 äþáåëà/м2).
Топло- и звукоизолационните плочи KDP се доставят
на палети. При разтоварването и транспортирането
до строителната площадка да се внимава за запазване
целостта на крилцата на стъклофибърната кашировка.
При разтоварване и разпределение на обекта плочите да
не се поставят вертикално, а само хоризонтално.
Да не се съхраняват на открито без да са предпазени от
атмосферните влияния.
Тъй като KDP е негорим материал, за запазване на тези
характеристики трябва да се използват метални дюбели,
които да се забиват без да се образуват гънки.
За избягване на топлинните мостове се препоръчва с KDP
да се изолират и стените на още един метър под височината на тавана като за завършек се използват Z профили.

3. След като се измерят точно, крайните плочи се изрязват и се монтират
като се дюбелират на разстояние от около 10 cm от стената по средата
на плочата.
4. На края по ъглите на плочите се монтира по един допълнителен дюбел (виж
разходната норма).
5. По желание, повърхността може да се боядиса с дисперсна боя с валяк по
посока на фугите или машинно. Разходна норма: максимално 80 г/м2.

Разходна норма за дюбелиране:
2 дюбела на плоча и 2,5 дюбела при монтаж на
крайни плочи
1,39 дюбела/м2

5 дюбела на плоча при входа на гаражи и при посилно въздушно движение.
3,47 дюбела/м2

3 дюбела на крайна плоча при полагане при входа
на гаражи и при по-силно въздушно движение
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Подове
TDPS / TDPT

плочи за защита от ударен шум и топлоизолация

lD = 0,033 W/mK

Плочи за защита от ударен шум и топлоизолация на междуетажни плочи. Полагат се под циментена армирана замазка с минимална дебелина 5 см.
Размер на плочите на TDPS: 1200 x 600 мм

Дебелина
(мм)

TDPS – за подове на помещения с по-голям човекопоток (гранично
натоварване 6,5 kPa), подходящи и за подове, в които крайното
покритие е с керамични плочки.
TDPT плочи за защита от ударен шум и топлоизолация под
плаваща замазка при голямо натоварване. Гранично натоварване (полезен товар + тегло на настилката) до 10 kPa (1000
кг/м2). Походящи за полагане при “сух под”, където граничното
натоварване е до 2kPa/m2.
Отлична защита от ударен шум особено в ниските
звукови честоти, за разлика от полистиролните плочи.
Негорим материал – Евроклас А2 - S1, d0
Коефициент на топлопроводност lD=0,033 W/mK
За прекъсване на акустичните мостове задължително
полагайте изолационните ленти PE в ъглите между
замазката и стените до нивото на подовото покритие

ISOVER N

Количество
в опаковка
(м2)

Динамична
коравина

Подобряване
на
изолацията
от
ударен шум
(dB)

L n,w (dB) при 5 см армирана
циментова замазка и
стоманобетонова плоча:
15 см

20 см

20/20

8.64

14

29

49

44

25/25

7.20

12

30

48

43

30/30

5.76

10

32

46

41

35/35

5.04

9

32

46

41

45/45

3.60

8

33

45

40

-/55

2.88

6

35

45

39

Размер на плочите TDPT: 1200 x 600 мм
15

11.52

24

26

52

47

20

8.64

22

26

52

47

25

7.20

19

27

51

46

30

5.76

17

28

50

45

35

5.04

16

28

50

45

50

3.60

14

29

49

44

60

2.88

12

30

48

43

плочи за защита от ударен шум и топлоизолация

lD = 0,036 W/mK

Твърди плочи от каменна минерална вата за защита от ударен шум на междуетажни плочи. Полага се под армирана циментена замазка с дебелина минимум 5 см. За постигане на пълен ефект от звукоизолацията, замазката
трябва да се отдели от стените с изолационни ленти.
Размер на плочите: 1200 x 600 мм
Име на продукта
и дебелина
(мм)

Отлична защита от ударен шум, особено в ниските
честоти
Негорим материал – Евроклас А1
Коефициент на топлопроводност lD=0,036 W/mK
Гранично натоварване до 15 kPa
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Количество
в опаковка
(м2)

Динамична
коравина

Подобряване
на
изолацията
от
ударен шум
(dB)

L n,w (dB) при 5 см армирана
циментова замазка и
стоманобетонова плоча:
15 см

20 см

ISOVER N 20

11.52

24

25

53

46

ISOVER N 25

8.64

21

26

52

45

ISOVER N 30

7.20

18

27

51

45

ISOVER N 40

5.76

14,8

29

49

44

ISOVER N 50

4.32

14,1

30

48

43

FONAS

защита от ударен шум
Специализирани мембрани за изолация от ударен шум, прилагащи се при плаващи замазки, когато височината на помещението не позволява полагане на
комбинирана топло- и звукоизолация от минерална вата. FONAS 2.8 се състои от филц стъклена минерална вата с голяма плътност, импрегниран със
специална битумна смес за полипропиленова тъкан. FONAS 31 се произвежда
от нетъкан полиестер с висока плътност, комбиниран с армирана битумна
мембрана.

Добра защита от ударен шум
FONAS 2.8 – дебелина 2,8 мм
FONAS 31 – дебелина 8 мм
За прекъсване на акустичните мостове задължително
повдигайте изолационния материал по ъглите между
пода и стените над нивото на замазката
BITUVER е търговска марка на Saint-Gobain Isover за
хидроизолационни материали

Прeтеглено ниво на звуково налягане
L n,w (dB)

Наименование

Количество
в опаковка
(м2)

Размер на
рулото
(м х м)

Тегло на
ролката
(кг)

FONAS 31

8

8x1

33.6

74

43

31

FONAS 2.8

20

20 x 1

19.0

73,5

49,5
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Междуетажна Междуетажна Подобрение
стоманоплоча
на изолацията
бетонова
с Fonas
от ударен
плоча
шум

Схема на полагане
1. Стоманобетонова плоча
2. Посипка /изравнителна замазка
3. FONAS 2.8 / FONAS 31
4. Циментена армирана замазка
5. Подово покритие

Начин на полагане
Насипете пясък на слой, чиято дебелина да покрие евентуално прокараните и невкопани в плочата тръби и други неравности по повърхността на плочата. Полагането на такъв
слой може да бъде избегнато, ако повърхността на плочата е
гладка и добре подравнена.
Разстелете FONAS 2.8 / FONAS 31 и го разкройте, така че
да покриете изцяло повърхността на плочата. Полипропиленовата повърхност на мембраната трябва да бъде нагоре.
Отделните листове трябва да се застъпват един над друг с
4-5 см, така че да няма непокрити участъци. Подгънете мембраната нагоре покрай стените и носещите колони. Височината на подгънатите части трябва да надвишава с няколко
милиметра тази на завършения под. Подгънатата мембрана
трябва да следва правия ъгъл между хоризонталната (пода) и
вертикалната (стената) повърхности на помещението.
Положете армираната циментена замазка.
След полагане на крайното подово покритие изрежете участъците от звукоизолационната мембрана, показващи се над
готовия под.
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Външни стени – вентилируеми фасади
FORTE FASSADE / FDPL SV

леки фасадни изолационни плочи

lD = 0,034 W/mK

Плочи от стъклена минерална вата със стабилна форма,
едностранно каширани със стъклофибърен воал. Подходящи
за топло- и звукоизолация на вентилируеми фасади и външни стени с непрозрачна обшивка. Хидрофобирани по всички
разрезни повърхнини. Необходимо е механично укрепване при
монтажа им. Продукт с отлични топло- и звукоизолационни
характеристики и възможности за разнообразно приложение.
Коефициент на топлопроводност lD=0,034 W/mK
Негорим материал: Евроклас А1, s1, d0
Отлична звукоизолация и максимално звукопоглъщане
FDPL SV e каширан с черен стъклофибърен воал

Име на продукта
и дебелина
(см)

Размери на плочата
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество в опаковка
(м2)

Топлинно
съпротивление
R D (m2KW-1)

FORTE FASSADE 5

1000 х 600

7.20

1.45

FORTE FASSADE 6

1000 х 600

6.00

1.75

FORTE FASSADE 8

1000 х 600

4.80

2.35

FORTE FASSADE 10

1000 х 600

3.60

2.90

FORTE FASSADE 12

1000 х 600

3.00

3.50

Име на продукта и
дебелина
(cм)

Размери на плочата
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество в
опаковка
(м2)

Стойност
на
U (W/m2.K)

FDPL SV 5

1200 x 600

8,64

0.54

FDPL SV 6

1200 x 600

7,24

0.47

FDPL SV 8

1200 x 600

5,76

0,.37

FDPL SV 10

1200 x 600

4,32

0.30

FDPL SV 12

1200 x 600

3,60

0,.26

FDPL SV 14

1200 x 600

2,88

0.22

FDPL SV 16

1200 x 600

2,88

0.20

FDPL SV 18

1200 x 600

2,16

0.18

FDPL SV 20

1200 x 600

2,12

0.16

* За изчисляване на U беше взета сумата на топлопреносните съпротивления от
Rsi + Rse = 0,26 m2 K/W без да се отчита дела на носещата конструкция.

ISOVER PLA

полутвърди изолационни плочи

lD = 0,035 W/mK

Коефициент на топлопроводност lD=0,035 W/mK
Негорим материал – Евроклас А1
Отлична звукоизолация и максимално звукопоглъщанеAFr >5 кPa s/m2
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Плочи от каменна минерална вата, подходящи за изолация на вентилируеми
фасади и външни стени с непрозрачна обшивка, например сандвич зид, метални конструкции и други. Материалът може да бъде каширан допълнително
със стъклофибърен воал. Необходимо е механично укрепване при монтажа.
Име на продукта и
дебелина
(см)

Размери на плочата
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество
в опаковка
(м2)

Топлинно
съпротивление
R D (m2KW-1)

PLA 4

1000 x 600

4,80

1,10

PLA 5

1000 x 600

4,80

1,40

PLA 6

1000 x 600

3,60

1,70

PLA 8

1000 x 600

2,40

2,25

PLA 10

1000 x 600

2,40

2,85

PLA 12

1000 x 600

1,80

3,40

Външни стени – контактни фасади
ISOVER TF Profi

твърди фасадни плочи

lD = 0,036 W/mK

Плочи от каменна вата за топло-, звукоизолация и пожарна защита на външни стени по контактния метод. Подходящи за външни топлоизолационни фасадни системи, като плочите са залепени и механично закрепени върху равни
стени с гладка, неронлива повърхност. Дебелини до 20 см.

Коефициент на топлопроводност lD= 0,036 W/mK
Негорим материал – Евроклас А1
Голямо разнообразие от дебелини
Лесен и бърз монтаж
Якост на натиск CS: 30kPa
Отлична паропропускливост -m1

Име на продукта
и дебелина
(см)

Размери на плочите
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество
в опаковка
(м2)

Топлинно
съпротивление
R D (m2KW-1)

ISOVER TF Profi 5

1000 x 600

1.80

1.35

ISOVER TF Profi 6

1000 x 600

1.80

1.65

ISOVER TF Profi 7*

1000 x 600

1.80

1.90

ISOVER TF Profi 8

1000 x 600

1.80

2.20

ISOVER TF Profi 10

1000 x 600

1.20

2.75

ISOVER TF Profi 12

1000 x 600

1.20

3.30

ISOVER TF Profi 14

1000 x 600

1.20

3.85

ISOVER TF Profi 15

1000 x 600

1.20

4.15

ISOVER TF Profi 16

1000 x 600

0.60

4.40

ISOVER TF Profi 18

1000 x 600

0.60

5.00

ISOVER TF Profi 20

1000 x 600

0.60

5.55

* Изисква се минимално количество за производство.

ISOVER NF 333

твърди широкоформатни ламели

lD = 0,041 W/mK

Коефициент на топлопроводност lD= 0,041 W/mK
Негорим материал – Евроклас А1
Голямо разнообразие от дебелини
Лесен и бърз монтаж

Широкоплощни ламели с формат 333 мм от каменна минерална вата за топло- и звукоизолация на външни стени по контактния метод. По-малката
площ на ламелите в сравнение с плочите ISOVER TF, дава повече гъвкавост
при монтажа. Перпендикулярната ориентация на нишките позволява полагане върху неравни повърхности. Залепят се по цялата контактна повърхност, което намалява изискванията за механично укрепване. При монтаж да
се спазват препоръките на производителя на комбинираната външна топлоизолационна система. Дебелини до 30 см, подходящи за приложение в МултиКомфортната Къща.
Име на продукта и
дебелина (см)

Размери на
плочите дължина х
широчина (мм х мм)

Количество
в опаковка
(м2)

Пакетиране
в палети
(м2)

Топлинно
съпротивление
R D (m2KW-1)

ISOVER NF 333 6

1000 x 333

3.00

18.00/53.280

1.45

ISOVER NF 333 7

1000 x 333

2.00

18.00/47.952

1.70

ISOVER NF 333 8

1000 x 333

2.00

12.00/39.960

1.95

ISOVER NF 333 10

1000 x 333

2.00

12.00/31.968

2.40

ISOVER NF 333 12

1000 x 333

1.33

7.98/26.640

2.90

ISOVER NF 333 14

1000 x 333

1.00

9.00/23.976

3.40

ISOVER NF 333 16

1000 x 333

1.00

6.00/21.312

3.65
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Революция във въздуховодните мрежи
CLIMAVER
Твърди плоскости от стъклена минерална вата с висока плътност за изработка на канали за вентилация и климатизация.

CLIMAVER PLUS R
Плоскости, двустранно каширани със специални покрития. Външната страна на въздуховода е облицована
с трислойно покритие от „крафт· хартия, стъклофибърна мрежа и алуминиево фолио. Облицовката от вътрешната страна се състои от „крафт· хартия и алуминиево фолио.
Плоскостите CLIMAVER PLUS R са уникални, защото по цялата им дължина е оформен прехлупващ монтажен
кант с мъжки и женски ръбове, които гарантират връзката между елементите и здравината на сглобения
въздуховод, улесняват сглобяването и осигуряват гладка вътрешна повърхност. Вътрешното покритие на
плоскостите CLIMAVER PLUS R продължава и върху прехлупения /мъжки/ вътрешен ръб на монтажния кант.
Благодарение на тази уникална особеност , изработенитевъздуховоди могат да се почистват и облицовката
от вътрешната страна да е цяла и непокътната.

Вътрешна страна
на въздуховода

CLIMAVER A2 Plus
Плоскости, облицовани от двете страни с алуминиево покритие, армирано със стъклофибърна мрежа.
Climaver A2 Plus е продукт, който предлага лесен и качествен монтаж и притежава максимум качества: топло-, звукоизолация и пожарозащита. Той
покрива най-високите изисквания за пожароустойчивост в самоносещи се въздуховоди и е класифициран в Euroclass A2 -s1, d0 по реакция на огън.
Алуминият е огнеустойчиво покритие и представлява отлична пароизолация и въздухоплътност. Той осигурява гладка повърхност и предпазва
двете страни на въздуховода.

CLIMAVER A2 NETO
Плоскости, притежаващи всички характеристики на вида A2 Plus, но облицовани от вътрешната страна с черно стъклофибърно платно NETO,
специално създадено за подобряване на звукопоглъщащите качества на въздуховода.

CLIMAVER NETO
Плоскости, облицовани от външната страна с трислойно покритие от алуминиево фолио, подсилена стъклофибърна мрежа и „крафт· хартия, а от
вътрешната - със здраво стъклофибърно платно NETO, специално създадено за изработка на неметални въздуховоди с високи звукопоглъщащи
качества. Текстилната структура осигурява пълно преминаване на звуковите вълни и високо звукопоглъщане на готовия въздуховод. Неразрушима
вътрешна страна на въздуховода, здрава и хлъзгава повърхност, устойчива на почистващи средства.
Дебелина
(мм)

Размери
(мм х мм)

Количество в
опаковка (м2)

Реакция на огън
(Euroclass)

Топлопроводност
l (W/m.K)*

CLIMAVER Plus R

25

3000 x 1190

24.99

B – s1, d0

0.032

CLIMAVER A2 Plus

25

3000 x 1190

24.99

A2 – s1, d0

0.032

CLIMAVER A2 NETO

25

3000 x 1190

24.99

A2 – s1, d0

0.032

CLIMAVER NETO

25

3000 x 1190

24.99

B – s1, d0

0.032

Продукт

*при 10 С средна температура
0

ЛЕСЕН И БЪРЗ МОНТАЖ

Сглобяването на въздуховодни системи от плочите CLIMAVER може да се осъществи на самия обект, с помощта на малък брой инструменти
по семпла, икономична и бърза технология, съгласно инструкциите на производителя. Тя включва както прави въздуховоди, така и въздуховоди
със сложни конфигурации. За целта се препоръчва стриктно спазване на инструкциите за изработка, описани в "Ръководство за изработка
на самоносещи се въздуховоди", което е на разположение по запитване в Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Направление ИЗОВЕР.
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Решения за пожароустойчиви въздуховоди
МИНЕРАЛНА ВАТА ULTIMATE
Минералната вата ULTIMATE е уникален продукт, който комбинира техническите характеристики на каменната минерална вата (устойчивост на
огън, максимална температура на приложение) и стъклената минерална
вата (компресия, ниско обемно тегло, звукопоглъщане, еластичност, ниско
топлинно съпротивление).

U PROTECT, РЕШЕНИЯ ЗА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВЪЗДУХОВОДИ
Огнеустойчивите въздуховоди са най-доброто решение за осигуряване на безопасност при пожар в ОВК инсталациите. Решенията на ИЗОВЕР
осигуряват огнеустойчивост в ОВК приложенията с помощта на високоефективната минерална вата ULTIMATE.
За това приложение Изовер създаде ULTIMATE PROTECT (U Protect), уникална система, предлагаща:
Оптимална огнеустойчивост за въздуховоди;
По-ниско тегло от традиционните изолационни решения;
По-малки дебелини за същата огнеустойчивост, сравнено с традиционните решения от каменна вата;
Лесен монтаж.

С U Protect можете да постигнете следната огнеустойчивост във въздуховодите:
Правоъгълни въздуховоди – до 2 часа огнеустойчивост при огън отвътре и отвън въздуховода, при хоризонтална и вертикална ориентация. За
правоъгълни въздуховоди се използват плочите U Protect slabs.
Кръгли въздуховоди – до 2 часа огнеустойчивост при огън отвътре и отвън въздуховода, при хоризонтална и вертикална ориентация. За кръгли
въздуховоди се използват дюшеци с рабицова мрежа U Protect Wired Mat.

Следващата таблица илюстрира точната необходима дебелина на U Protect:
Кръгли въздуховоди

Правоъгълни въздуховоди

Необходима дебелина на изолацията (мм)

Необходима дебелина на изолацията (мм)
Позиция
на огъня

EI 15

Клас огън
EI 30
EI 60
EI 90

EI 120

Ориентация на
въздуховода

Огън във въздуховода
40
60
70
80
Хоризонтална
60
80
90
100
Вертикална
Огън извън въздуховода
Отвън
30
30
30
70
80
Хоризонтална
30
30
30
70
80
Вертикална
В случаите, когато се изискват и двата варианта
Двете
30
40
60
70
80
Хоризонтална
35
50
80
90
100
Вертикална
При използване на един продукт за двете ориентации на въздуховода
Отвън
30
30
30
70
80
Двете
Отвътре
35
50
80
90
100
При използване на един продукт за всички случаи
Двете
35
50
80
90
100
Двете

Отвътре

30
35

Позиция
на огъня

EI 15

EI 30

Клас огън
EI 60
EI 90

EI 120

Ориентация на
въздуховода

Огън във въздуховода
50
75
95
115
Хоризонтална
50
75
95
115
Вертикална
Огън извън въздуховода
Отвън
30
30
60
90
100
Хоризонтална
30
30
60
90
100
Вертикална
В случаите, когато се изискват и двата варианта
Двете
35
50
75
95
115
Хоризонтална
35
50
75
95
115
Вертикална
При използване на един продукт за двете ориентации на въздуховода
30
30
60
90
100
Двете
Отвън
Отвътре
35
50
75
95
115
При използване на един продукт за всички случаи
Двете
35
50
75
95
115
Двете

Отвътре

35
35
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Технически изолации / HVAC
RIO ALU, DOMO ALU

каширан изолационен филц

lD = 0,042 W/mK, lD = 0,039 W/mK

Коефициент на топлопроводност
lD= 0,042 W/mK за RIO и lD = 0,039 W/mK за DOMO
Негорим материал:
Евроклас А2 – S1, d0 за RIO AIU
Евроклас A1-B1 за DOMO ALU
Ширoчина на ролката 120 см

PLE ALU, PLU ALU

Име на продукта
и дебелина
(см)

Размери на рулото
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество
в опаковка
(м2)

Пакетиране
в палети
(м2)

Стойност
на
U (W/m2.K)

RIO ALU 5

12000 x 1200

14.40

345.6

0.75

RIO ALU 10

7500 x 1200

9.00

216

0.40

DOMO ALU 3

17000 x 1200

20.4

489.6

1.03

* За изчисляване на U (без да се отчита дела на дървената конструкция) беше взета сумата на
топлопреносните съпротивления от Rsi + Rse = 0,20 m2 K/W

каширани плочи от каменна вата

lD = 0,040 W/mK, lD = 0,037 W/mK

Коефициент на топлопроводност
lD= 0.040 W/mK за PLE ALU
lD = 0.037 W/mK за PLU ALU
Негорим материал – Евроклас А2 – S1, d0

ORSTECH LSP H

Каширана с негоримо алуминиево фолио стъклена минерална вата. Използва се
за лесна и бърза изолация на въздуховоди срещу образуване на конденз.

Плочи от каменна минерална вата на ИЗОВЕР, каширани с алуминиево фолио.
Използват се за лесна и бърза изолация на въздуховоди срещу образуване на
конденз:
Име на продукта
и дебелина
(см)

Размери на плочите
дебелина х широчина
(мм / мм)

Количество
в опаковка
(м2)

Декларирано топлинно
съпротивление R D(m2.K/W)

PLU 4 ALU

1000 x 600

4,80

1,05

PLЕ/ PLU 5 ALU

1000 x 600

4,80

1,25

PLE/ PLU 6 ALU

1000 x 600

3,60

1,50

PLE/ PLU 8 ALU

1000 x 600

2,40

2,00

PLE/ PLU 10 ALU

1000 x 600

2,40

2,50

техническа ламелна вата
Каменна ламелна вата, едностранно каширана с негоримо армирано алуминиево фолио, за изолация на тръби, канали, резервоари, цистерни и др. Ламелите позволяват голяма гъвкавост на материала, а перпендикулярно разположените нишки гарантират запазване на дебелината на изолацията след
увиването му около изолираната повърхност.

Гарантира качествена изолация на тръби съгласно
EN 14303
Негорим материал – Евроклас А2 - S1, d0
Гранична температура на приложение 6200С от към
ватата и 1000С от към кашировката
Предлага се и ламелна вата от стъклена минерална
вата ISOVER LAM-AMB
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Име на продукта

Дебелина
(мм)

Размери на рулото
дължина х широчина
(мм х мм)

Количество
в опаковка
(м2)

ORSTECH LSP H

20

8000 x 1000

8.0

ORSTECH LSP H

30

5000 x 1000

5.0

ORSTECH LSP H

40

5000 x 1000

5.0

ORSTECH LSP H

50

4000 x 1000

4.0

ORSTECH LSP H

60

4000 x 1000

4.0

ORSTECH LSP H

80

3000 x 1000

3.0

ORSTECH LSP H

100

2800 x 1000

2.8

t [0C]

l [Wm

1K 1]

-

-

50

100

150

200

300

400

500

600

0.046

0.056

0.070

0.086

0.129

0.188

0.264

0.363

ORSTECH DP 65, DP 80, DP 100

изолационни дюшеци с рабицова мрежа
ORSTECH DP 65
Размери
на рулото
(мм х мм)

Дебелина
(мм)

Изолационни дюшеци ORSTECH DP, прошити с рабицова мрежа за технически изолации. Подходящи за изолация на тръби,
цистерни, котли, жилищни отоплителни системи, въздуховоди. Максимална температура на приложение 600оС съгласно
EN 14706. Възможно е каширане с алуминиево фолио под рабицовата мрежа. Плътности 65, 80 и 100 кг/м3.
Негорим материал - Евроклас А1
Специализирана техническа изолация за високотемпературно приложение
Гранична температура на приложение:
560оС за Orstech DP 65
640оС за Orstech DP 80
660оС за Orstech DP100
Сертификация и технически одобрения, съгласно специфични индустриални норми

ORSTECH 45, 65, 90, 110

ORSTECH DP 80

Количество
в опаковка
(м2)

Размери
на рулото
(мм х мм)

ORSTECH DP 100
Размери
на рулото
(мм х мм)

Количество
в опаковка
(м2)

Количество
в опаковка
(м2)

30

—

—

8000x500

4,0

6000x500

3,0

40

3000х1000

3,0

8000x500

4,0

5000x500

2,5

50

3000х1000

3,0

5000x500

2,5

4000x500

2,0

60

3000х1000

3,0

5000x500

2,5

4000x500

2,0

70

—

—

5000x500

2,5

3000x500

1,5

80

2500х1000

2,5

4000x500

2,0

3000x500

1,5

100

2500х1000

2,5

4000x500

2,0

3000x500

1,5

2300х1000

2,3

3000x500

1,5

3000x500

1,5

120

t [ C]

50

100

150

200

250

300

400

500

600

650

Orstech DP 65 λD [W/mK]

0.041

0.048

0.058

0.069

0.083

0.100

0.142

0.196

0.264

-

Orstech DP 80 λD [W/mK]

0.041

0.048

0.056

0.065

0.077

0.090

0.121

0.160

0.207

0.236

Orstech DP 100 λD [W/mK]

0.041 0.048 0.055 0.064

0.074

0.085

0.111

0.145

0.190

0.218

0

изолационни плочи за индустриално приложение

Размер на плочите: 1000 x 500 мм
ORSTECH 45

ORSTECH 65

ORSTECH 90

ORSTECH 110

Количество
в опаковка
(м2)

Количество
в опаковка
(м2)

Количество
в опаковка
(м2)

Количество
в опаковка
(м2)

40

6,0

6,0

6,0

6,0

50

5,0

5,0

4,0

4,0

Дебелина
(мм)

Плочи от каменна минерална вата за технически изолации.
Плътности 45, 65, 90 и 110 кг/м3. Високи гранични температури на приложение съгласно EN 14706.
Специализирана техническа изолация за високотемпературно приложение
Гранична температура на приложение
250оС за Orstech 45
620оС за Orstech 65
640оС за Orstech 90
660оС за Orstech 110
Възможно е каширане с алуминиево фолио или стъклофибърен воал.
Сертификация и технически одобрения, съгласно специфични индустриални норми

60

4,0

4,0

4,0

4,0

80

3,0

3,0

3,0

3,0

100

2,5

2,5

2,5

2,5

t [ C]

50

100

150

200

250

300

400

500

600

650

Orstech 45 λD
[W/mK]

0.043

0.052

0.064

0.079

0.099

-

-

-

-

-

Orstech 65 λD
[W/mK]

0.041

0.048

0.058

0.069

0.083

0.100

0.142

0.196

0.264

-

Orstech 90 λD
[W/mK]

0.041

0.048

0.056

0.065

0.077

0.090

0.121

0.160

0.207

0.236

Orstech 110 λD
[W/mK]

0.041

0.048

0.055

0.064

0.074

0.085

0.111

0.145

0.190

0.218

0
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Коефициент
на
топлопроводност
l [W/mK]

Клас
реакция на
огън

Звукоизолация
Относително
съпротивление на
въздушен
поток/ Динамична
коравина

PREMIUM PLATTE

0,032

A1

AFr > 5 kPa s/m2

PREMIUM FILZ

0,032

A1

AFr > 5 kPa s/m2

Isover MK-KF

0,034

A1

AFr > 5 kPa s/m2

Isover forte rolls

0,034

A1

AFr > 5 kPa s/mz

отлично

Isover Forte

0,034

A1

AFr > 5 kPa s/m2

отлично

UNIROLL PLUS

0,036

A1

AFr > 5 kPa s/m

Isover piano

0,038

A1

AFr > 5 kPa s/m2

piano rolls

0,038

A1

AFr > 5 kPa s/m2

Isover Rio

0,042

A1

Isover eko

0,044

A1

ISOVER plu

0,037

A1

AFr > 5 kPa s/m2

Isover Akusto

0,039

A1

AFr > 5 kPa s/m2

ISOVER ple

0,040

A1

AFr > 5 kPa s/m2

Isover AP

0,032

A2

AFr > 5 kPa s/m2

отлично

Isover AF

0,038

A2

AFr > 5 kPa s/m2

отлично

Isover TDPT

0,033

A1

S’ 9 – 14 MN/m

Isover TDPS

0,033

A1

S’ 6 – 14 MN/m3

ISOVER N

0,036

A1

S’ 14 – 25 MN/m3

Isover Fonas 2.8

-

-

S’ 11 MN/m3

Isover Fonas 31

-

-

S’ 13 MN/m3

Isover KDP

0,032

A2

AFr > 5 kPa s/m2

отлично

Forte FASSADE

0,034

A2

AFr > 5 kPa s/m2

отлично

Isover FDPL SV

0,034

A2

AFr > 5 kPa s/m2

отлично

ISOVER pla

0,035

A1

AFr > 5 kPa s/m

отлично

ISOVER TF PROFI

0,036

A1

AFr > 5 kPa s/m2

> 40 kPa

ISOVER NF 333

0,041

A1

AFr > 5 kPa s/m

> 30 kPa

ISOVER pln

0,034

A1

AFr > 5 kPa s/m2

Climaver

0,032

B; A2

Продукт

Rio ALU

0,042

A2

Domo ALU

0,039

B1 - A1

isover ple alu

0,040

A2

isover plu alu

0,037

A2

isover pla alu

0,035

A2

ORSTECH LSP H

> 6200С

ORSTECH 45

> 2500С

ORSTECH 65

> 6200С

ORSTECH 90

> 6400С

Orstech 110

> 6600С

ORSTECH DP 65

> 560 0С

ISOVER DP 80

> 6400С

ORSTECH DP 100

> 6600С

1)
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Звукопоглъщане
α 1)
Коеф. в техн.
спецификации

Якост на
натиск при 10%
деформация
(l 10)CS(10)

2

3

2

2

> 5 kPa
отлично за NETO

Коефициентите на звукопоглъщане по честоти са представени в техническите спецификации на съответния продукт

Приложения

СЪДЪРЖАНИЕ

ISOVER PLE

Мулти-Комфортна Къща

15

ВЪТРЕШНИ СТЕНИ - звукопоглъщане

Кои сме ние

2

AKUSTIK PLATTE

16

ПРЕДИМСТВА НА МИНЕРАЛНИТЕ ВАТИ

3

AKUSTIK FILZ

16

ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща

4

ИЗОВЕР Мулти-Комфортни Къщи В БЪЛГАРИЯ

5

PREMIUM PLATTE

6

ПОДОВЕ / СУТЕРЕНИ

PREMIUM FILZ

6

KDP

MK-KF и Forte Rolls

7

ПОДОВЕ

Помощни материали ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА МКК

7

Tdps

18

TDPT

18

ISOVER - N

18

FONAS

19

ПОКРИВИ

17

ПЕРФЕКТНИЯТ СКАТЕН ПОКРИВ

8

UNIROLL PLUS

8

FORTE

9

ВЕНТИЛИРУЕМИ ФАСАДИ

ISOVER PLU

9

FORTE FASSADE / FDPL SV

20

RIO

9

ISOVER PLA

20

Eko

10

КОНТАКТНИ ФАСАДИ

isover ple

10

ISOVER TF Profi

21

isover pla / plu

11

ISOVER NF 333

21

isover pln

11

вЪЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТ И ЗАЩИТА ОТ ВЛАГА

12

VARIO KM Duplex UV

13

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗОЛАЦИИ

VARIO KB 1

13

CLIMAVER

22

VARIO MultiTape

13

ULTIMATE

23

VARIO DS

13

RIO ALU, DOMO ALU

24

PLE ALU/ PLU ALU

24

ORSTECH LSP H

24

ORSTECH DP 65, DP 80, DP 100

25

ВЪТРЕШНИ СТЕНИ - звукоизолация
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

14

ORSTECH 45, 65, 90, 110

25

AKUSTO

15

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

26

PIANO

15

27

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД
гр. Костинброд 2230
Индустриална Зона, ул. Полето ¹ 6
Тел.: +359 2 489 90 84
Факс: +359 2 489 94 95

www.isover.bg

Направление ИЗОВЕР на СГКП България ЕООД е член на:

