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NaturBoard VENTI PLUS

Βασικά χαρακτηριστικά

Ενισχυμένη μονωτική πλάκα αεριζόμενων προσόψεων
Περιγραφή
Η NaturBoard VENTI PLUS αεριζόμενων προσόψεων είναι μια ημίσκληρη, συμπαγής
πλάκα πετροβάμβακα με λ= 0,035 W/mK και σταθερή πυκνότητα για αεριζόμενες
προσόψεις υψηλών απαιτήσεων. Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές
θερμοκρασίες, υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές.
Διαστάσεις και συσκευασίες
m2/πακέτο m3/πακέτο

Θερμομόνωση
Χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας
λ= 0,035 W/mK
Πυροπροστασία
Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1,
άκαυστο υλικό
Ηχομόνωση
Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής
των ινών του υλικού

Πάχος

Μήκος

Πλάτος

Τεμάχια

[mm]

[mm]

[mm]

ανά πακέτο

50

1000

600

6

3.60

0.18

60

1000

600

5

3.00

0.18

70

1000

600

5

3.00

0.21

80

1000

600

4

2.40

0.19




90

1000

600

4

2.40

0.22



100

1000

600

3

1.80

0.18

120

1000

600

3

1.80

0.22

Πλεονεκτήματα




Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός
Αδιάβροχο και με διαπερατότητα
υδρατμών
Αυξημένη ασφάλεια σε περίπτωση
πυρκαγιάς
Αντοχή στη γήρανση
Το υλικό καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής,
ασφαλείας και περιβάλλοντος

NaturBoard VENTI PLUS
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό

Μονάδα

Τιμή

W/mK

0,035

-

A1-άκαυστο υλικό

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD
Αντίδραση στη φωτιά (Euroclass)

2

Αντίσταση στη ροή του αέρα r
Συντελεστής αντοχής σε διείσδυση
υδρατμών μ

kNs/m

>5

-

~1

Κωδικός CE: MW - EN 13162 -A1-T5-CS(10)10-TR 5-WS-WL(P)-AF 5

Εφαρμογή
Το προϊόν προορίζεται για
εφαρμογές θερμομόνωσης και
ηχομόνωσης, καθώς και για την
πυροπροστασία αεριζόμενων
προσόψεων με ύψος άνω των 12
μέτρων. Η τοποθέτηση τους γίνεται
σε τοίχους μεταξύ των προφίλ της
αεριζόμενης πρόσοψης και η
στερέωση τους γίνεται μηχανικά με
αγκύρια PVC (5-8 τεμ./m2) με
χαλύβδινους κοχλίες. Οι πλάκες
μπορεί να είναι μονής όψεως με
λευκό ή μαύρο υαλούφασμα, ο
οποίος επιπλέον αυξάνει τις
αδιάβροχες ιδιότητες (σε επενδύσεις
προσόψεων με ανοικτούς αρμούς)
καθώς και την αντίσταση στη ροή
του αέρα κοντά στην επιφάνεια της
πλάκας (ιδιαίτερα σε υψηλά κτίρια
και κατασκευές όπου αναμένεται
έντονη ροή αέρα στο στρώμα
αερισμού.

Συσκευασία και αποθήκευση
Οι μονωτικές πλάκες NaturBoard
VENTI PLUS παραδίδονται σε
συσκευασία από
θερμοσυρρικνούμενα φύλλα
πολυαιθυλενίου. Τα προϊόντα πρέπει
να φυλάσσονται σε κλειστό ή
στεγασμένο χώρο. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, οι συσκευασίες που
φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο
πρέπει να προστατεύονται από
αδιάβροχο κάλυμμα. Τα πακέτα δεν
πρέπει να τοποθετούνται απευθείας
στο έδαφος.

Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης
0751-CPR-233.0-02
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Επιφυλασσόμαστε για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται εμπορική χρήση του
υλικού που παρουσιάζεται σε αυτό το υλικό. Αν και κατά την συγγραφή του δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για πληροφορίες, κείμενα και εικόνες που περιλαμβάνονται, δεν μπορούν να αποκλειστούν πιθανά
σφάλματα. Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν μπορούν να αναλάβουν καμία νομική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις τυχόν συνέπειες τους Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώμονες
για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υπόδειξη για σφάλματα που τυχόν επισημάνετε.

