SUPER-MATA
Doskonała izolacja termiczna

IZOLACYJNOŚĆ

Premium
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0,0
Super-Mata to wysokiej jakości wełna mineralna
szklana o najniższym na rynku współczynniku
przewodzenia ciepła λD=0,033 [W/mK].
Dzięki swoim wyjątkowym parametrom izolacyjnym, jest stosowana wszędzie tam, gdzie konstrukcja ogranicza możliwość stosowania materiału izolacyjnego o większej grubości.
Właściwości materiału:
• łatwawmontażu,bezsznurkowania
utrzymuje się pomiędzy krokwiami
• najlepszanarynkuizolacyjnośćtermiczna
•jestniepalna
• jestparoprzepuszczalna

grubość mm

IZOLACYJNOŚĆ

Lux
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IZOLACYJNOŚĆ

Optimum
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Parametry techniczne:
• współczynnikprzewodzeniaciepła
λD=0,033 [W/mK] IZOLACYJNOŚĆ
• KlasyfikacjaogniowaA1 Normal
• AtesthigienicznyPZH:HK/B/0010/03/2006
• PolskaNorma:PN-EN13162:2002
0,0
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długość mm

szerokość mm

m2/opak

opór cieplny RD [m2K/W]
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2900

1200

3,48

5,45

Izolacja poddasza
Paroprzepuszczalna Mambrana dachowa ISOVER
lub Draftex, umożliwiająca oddychanie przegrody
oraz zabezpieczająca wełnę przed zamoknięciem
poprzez nieszczelną połać dachową.

Łaty i kontrłaty pod pokryciem dachowym,
umożliwiające wentylację połaci dachowej.

Pokrycie dachu

Pierwsza zasadnicza warstwa
ocieplenia z wełny szklanej
Super-Mata o grubości
odpowiadającej grubości krokwi.

Płyty gipsowo-kartonowe
Rigips PRO – stanowiące
warstwę wykończeniową.

Stalowy ruszt wsporczy
lub drewniane łaty.

Druga warstwa izolacji z Super-Maty lub Aku-Płyty
(np. 100 mm) pomiędzy rusztem wsporczym
stalowym lub drewnianym. Układ dwuwarstwowy
zapewnia lepsze parametry izolacyjne dzięki grubszej
warstwie izolacji oraz poprzez likwidację
mostków termicznych.
Folia Vario KM Duplex lub paroizolacja Stopair
– uniemożliwia przedostanie się wilgoci
z wnętrza pomieszczeń do warstwy izolacji.

Etapy montażu – izolacja lub termorenowacja poddasza

www.isover.pl

Odmierzamy odcinki wełny
równe odległości pomiędzy
krokwiami z 2 cm naddatkiem.

Pomiędzy stalowe profile lub łaty układamy drugą warstwę wełny. Kiedy termorenowacja poddasza polega tylko
na dociepleniu drugą warstwą izolacji,
jej grubość nie może przekroczyć 50 %
grubości pierwszej warstwy (dotyczy
to przypadku, kiedy na pierwszej warstwie jest istniejąca paraizolacja).

Umieszczamy wełnę między
krokwiami. Można również zabezpieczyć linką lub sznurkiem.

Montujemy na całej powierzchni poddasza folię paroizolacyjną Stopair lub
inteligentną paroizolację Vario KM Duplex z 10 cm zakładem. W przypadku termorenowacji paroizolację należy
montować pomiędzy ostatnią warstwą
izolacji z wełny a płytą gipsowo-kartoniwą (wyjątek: dołożenie dodatkowej
izolacji do już istniejącego układu ociepleniowego).

Przybijamy poziome łaty mocując je do poszczególnych krokwi lub montujemy ruszt stalowy, składający się z wieszaków
dystansowych oraz profili nośnych typu C.

Na zaizolowaną powierzchnię przykręcamy płyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO.

Centrum Informacji Technicznej 0800 163 121

