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CSALÁDI HÁZ UTÓLAGOS HOMLOKZATI HÕSZIGETELÉSE
SMARTWALL S C2 TERMÉKKEL
Tisztelt Partnereink!
Egy székesfehérvári családi ház kivitelezése kapcsán mutatjuk be SMARTwall S C2 termékünket. Az épületre
Knauf Insulation hõszigetelõ rendszer került, a tulajdonos részérõl megfogalmazódott igényeknek
megfelelõen, amelyek az alábbiak voltak:
Kiemelkedõ zajcsillapítás
A korlátozott szigetelhetõségi keresztmetszet miatt kimondottan jó hõszigetelõ képesség:
Alacsony deklarált hõvezetési tényezõ λD = 0,034 W/mK
Tûzbiztonság:A1” tûzvédelmi besorolás.
Jó páraáteresztõ képesség
Páradiffúziós ellenállási együttható µ = 1

A KNAUF INSULATION SmartWall kontakt hõszigetelõ rendszerek esetében elõzetes felületi elõkészítés
igényelhetõ a vakolható kõzetgyapot lapok felületére, amely egy speciális, mész alapú bevonatot jelent.
Tetszés szerint csak az egyik, vagy akár mindkét oldalra kérhetõ a bevonat, az egy oldali bevonat a „C1”
nevet kapta, míg a mindkét oldalon felhordott bevonat „C2” néven rendelhetõ.
A bevonat speciális tapadóhídként viselkedik a szálas kõzetgyapot tábla és a felhordáskor képlékeny
konzisztenciájú ragasztó között.
A „C1 /C2” bevonat a kõzetgyapot hõszigetelõ táblák megjelenését is megváltoztatja, hisz az eddig
megszokott sárgás-zöld árnyalat helyett tört fehér színben találkozhatunk ezekkel a termékkel.

Elõnyök:
Gyorsabb kivitelezés
A bevonatos felület (egyoldali/kétoldali) lehetõvé teszi a beépítési idõ lerövidítését
Könnyebb kezelés
Kisebb kiporzás
Könnyebb anyagmozgatás
Jobban vágható
Kompakt felület = biztosabb fogás a kivitelezõ számára
Idõ- és pénzmegtakarítás
A bevonatos termékek megõrzik a kõzetgyapot termékek összes elõnyét, emellett sokkal kényelmesebb és
gyorsabb kivitelezést garantálnak
Csökken a kivitelezés költsége a kivitelezési idõ akár 25%-ot is elérõ rövidülésének köszönhetõen!
Kisebb mennyiségû ragasztó/glett anyagra van szükség! A megtakarítás elérheti a négyzetméterenkénti 4
kg –ot is!

ETICS idõszükséglet
Szigetelõanyag

FKD S bevonat nélkül

FKD S C1 egyoldali
bevonattal

FKD S C2 kétoldali
bevonattal

Falszigetelés idõszükséglete - 9,6m2 (mért érték)
Felület: 9,6m2 (min)

99,0

86,0

75,0

Idõszükséglet az
FKD S C2-höz viszonyítva

24,0

11,0

0,0

Falszigetelés fajlagos idõszükséglete / 1m2 (számított érték)
Idõszükséglet/m2 (min)

10,3

9,0

7,8

Idõmegtakarítás/1m2 -re, az
FKD S-hez viszonyítva (min)

-

1,4

3,6

Falszigetelés idõszükséglete / 300m2 (számított érték)
Idõszükséglet/300m2 (h)

85,9

44,8

39,1

Idõmegtakarítás/300m2 -re,
az FKD S-hez viszonyítva
(min)

-

6,8

17,9

Megtakarítás (%)

-

13,1

24,2

FKD S bevonat nélkül

FKD S C1 egyoldali
bevonattal

FKD S C2 kétoldali
bevonattal

ETICS ragasztószükséglet
Szigetelõanyag

Falszigetelés teljes ragasztószükséglete - 9,6m2 (mért mennyiség)
Felület:9,6m2 (kg)

109,3

79,5

70,5

Megtakarítás 9,6m2 -re, az
FKD S-hez viszonyítva (kg)

-

29,8

38,8

Falszigetelés fajlagos ragasztószükséglete / 1m2 (számított mennyiség)
Ragasztószükséglet/m2 (kg)

11,4

8,3

7,3

Megtakarítás/m2 (kg)

-

3,1

4,0

Falszigetelés ragasztószükséglete / 300m2 (számított mennyiség)
Ragasztószükséglet/300m2
(kg)

3415,6

2484,4

2203,1

Megtakarítás/300m2 -re, az
FKD S-hez viszonyítva (kg)

0,0

931,3

1212,5

A1

Ha szeretne feliratkozni hírlevelünkre, látogassa meg honlapunkat a
www.knaufinsulation.hu címen!
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