Aluthermo® – Technický list

DENSIMA®
VÝKONNÁ TENKÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA:
ALUTHERMO DENSIMA
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Izolácia, parotesná bariéra a strešná membrána v jednom produkte, ktorého
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hrúbka je zosilnená tak, aby zodpovedala európskym normám.
Ideálna izolácia pre renováciu strechy.
AKO TO FUNGUJE?
DENSIMA nie je symetrická a skladá sa z nasledujúcich stlačiteľných vrstiev:
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Horná reflexná a jednocestná extrémne paropriepustná membrána
Stlačiteľná polyesterová vata odolná proti vlhkosti
PE fólia, v ktorej je uzavretý suchý a stabilný vzduch
Spodná antioxidačná čistá hliníková fólia, hrubá 30 mikrónov

APLIKÁCIA
• Izolácia strechy z exteriéru
VÝHODY
• Súlad s energetickými pasmi EPC & 2020

Horná reflexná membrána odráža slnečné lúče v lete, a tým zvyšuje komfort

• Strešná membrána, izolácia a parozábrana v jednom

bývania ochranou pred prehriatím, zatiaľ čo spodná hliníková fólia odráža

• Multi-reflexná a viacvrstvová izolácia so zvýšeným

tepelné žiarenie v zime. Jadro izolácie pozostávajúce z polyesterovej vaty

tepelným a zvukovým izolačným výkonom

a suchého a stabilného vzduchu uzavretého v bublinkovej fólii účinne

• Redukcia tepelných mostov

obmedzuje prenos tepla spôsobený vedením tepla.

• Jednoduchá inštalácia, pretože je zváraná po celej

DENSIMA sa používa ako reflexná jednocestne odvzdušňovacia membrána
pre strechy, ak medzi krokvami nie je žiadny izolačný materiál.

ploche
• Súčasťou je samolepiaci presah

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Rozmer kotúča

1,20 x 10 m

Povrch valca

12 m2

Hmotnosť

± 1050 g / m2

Hrúbka

± 37 mm (EN823 pri 25 Pa)

Teplota použitia

40° C až + 80° C

Trieda požiaru

E (EN13501)

Vodotesnosť

DichtW1 (EN1928)

Samotný tepelný odpor jadra výrobku R = 1,02 m2.K / W (EN 12667)
Tepelný odpor pri inštalácii ako jednocestne odvzdušňovacia
membrána medzi 2 vrstvami vzduchu s odvetranou vonkajšou vzduchovou
vrstvou a nevetranou vnútornou vzduchovou vrstvou
R = 1,77 m2.K / W (EN 16012)
Tepelná vodivosť

λ = 0,036 W / (m.K) (EN 12667)

Tepelný výkon

až o 25 % účinnejšia ako 200 mm

Emisivita hornej membrány

0,18

Emisivita spodnej hliníkovej fólie

0,05

minerálna vlna (*) (**)

Pevnosti v ťahu
V pozdĺžnom smere

340 (± 13) N / 50 mm (EN 12311-1)

V priečnom smere

515 (± 10) N / 50 mm (EN 12311-1)

Odolnosť proti roztrhnutiu
V pozdĺžnom smere

340 N (± 6) (EN 12310-1)

V priečnom smere

415 N (± 10) (EN 12310-1)

Priepustnosť vodných pár

Zp> 33000 (± 7000) (m2.s.Pa) / kg

- Horná vrstva

Sd = 0,061 m

- Spodná vrstva

Zp = 33753,109 m2.s.Pa / kg

(*) Informácie sa vzťahujú iba na inštaláciu medzi 2 vrstvami
vzduchu bez priameho kontaktu (pozri návod na inštaláciu
produktu).
(**) Tepelný výkon meraný inštitútom Eliosys meraním
spotreby energie konštrukcie, ktorá bola izolovaná raz
pomocou Aluthermo® a raz pomocou 200 mm minerálnej
vlny λ 0,040 W / m.K. Bez konsenzu o norme nemožno
tento výsledok zohľadniť pri výpočte energetického pasu
alebo pri získaní dotácie.
Pozri správu o teste Eliosys na www.aluthermo.com.

