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BELTÉRI HŐSZIGETELŐ RENDSZER
INTERIOR INSULATION SYSTEM
Kiváló és

gazdaságos hőszigetelés mindenki számára!

Hőszigetelő és modellező anyag

Falszigetelés és modellépítés

A rendszer és kellékei
The system and accessories
Mi a Depron?
Depron az egyik leghatékonyabb szigetelő lap.
6 mm Depron biztosít azonos szintű szigetelést,
mint 24mm vastag fenyő, 100mm téglafal,
illetve 360 mm betonfödém.
Ezért ideális szigetelő anyag minden épületbe.
És kiváló modellépítő alapanyag.

Műszaki adatok











Az anyag típusa:
Extrudált polisztirol kemény hab
panel formában.
Vastagság:3mm és 6mm
Sűrűség:
40 kg / m³ / 33 kg / m³ DIN 53420
Méret: 2500 x 800,1250 x 800mm
Hővezetés:
0,030 W / m2K DIN 52612
Hővezetési csoportszám 035
(számítási érték λR = 0,035 W /
m2), amely termikus ellenállása
0.17W/m2 ha a Depron hőszigetelő
panelek vastagsága 6 mm.

A hőszigetelő rendszer jellemzői
Hőszigetelő lap: Depron

A Depron egy 3 vagy 6millimeter vékony szigetelő

Szélessége, hossza:800 x 2500, 800 x 1250mm

lemez, gyártás teljesen újrahasznosított anyagból

Vastagság: 3 és 6mm

készül freon és halogén mentesen. A lap habosított

Lefedettségi terület egy csomagban:
3mm-s = 40m2,

6mm-s = 20m2

polisztirol amelynek nem öregszik a sejt szerkezete .
A zárt sejtek képezik a kiváló fizikai és mechanikai
tulajdonságokat.

Az anyag jellege:Habosított polisztirol

A speciális sejt szerkezete azt jelenti, hogy a lap

Víztaszító: 100%

nem vezeti a hőt. A Depron padlózat szigetelés

Sűrűség: 33 és 40 kg / m3,

azt eredményezi hogy meleg lesz a felület

Hővezetési tényező: 0,035 W/m2 K

ténylegesen , és visszatükröződik a hő a padló

Hőmérséklet tartomány: -60 tól +70 C

felületére. Tehát „fölösleges hő" veszteség

Öngyulladási hőmérséklet: 355 ° C

nem keletkezik. Ezáltal az energia felhasználása

Lépés és hang csillapítás: DLW + 16dB
(DIN 552210 )
Ragasztóanyag: diszperziós

gazdaságos és hatékony módon érvényesül.
A Depron hatékony hő védelmet nyújt a hideg
és a nedvesség ellen. Az anyag ellenáll a cement,
gipsz és a lúgok hatásainak, azonban szerves
oldószereknek nem. A Depron víztaszító ,nincs
rothadás vagy penészedés. Ezen kívül a lap egy
könnyű és szilárd szigetelő, amely beltérre bárhová
alkalmazható.
Ajánljuk ezenkívül különböző modellek készítésére mint
például, repülők, hajók, csak az Ön képzeletén múlik.

Depron szigetelés a tökéletes megoldás

Sajátosság
A Depron 3 vagy 6mm vékony szigetelőlemez, gyártása teljesen újrahasznosított anyagból készül
freon és halogén mentesen. Nem hasonlítható a kültéri szigeteléshez mivel a sűrűsége
többszörös.
A lap habosított polisztirol amelynek nem öregszik a sejtszerkezete .
A zárt sejtek képezik a kiváló fizikai és mechanikai tulajdonságokat.
A speciális sejtszerkezete azt jelenti, hogy a lap nem vezeti a hőt.
A fal és padlózatszigetelés azt eredményezi hogy meleg lesz a felület ténylegesen , és
visszatükröződik a hő a helyiségbe.
Tehát „fölösleges hő" veszteség nem keletkezik.
Ezáltal az energia felhasználása gazdaságos és hatékony módon érvényesül.
Hatékony hő védelmet nyújt a hideg és a nedvesség ellen.
Az anyag ellenáll a cement, gipsz és a lúgok hatásainak, azonban szerves oldószereknek nem.
Víztaszító, nincs rothadás vagy penészedés.
Ezen kívül a lap egy könnyű és szilárd szigetelő, amely beltérre bárhová alkalmazható.
Ajánljuk ezenkívül különböző modellek készítésére mint például, repülők, hajók, csak az Ön
képzeletén múlik mire használja.

Felhasználási területek


















Nedves - hideg beltéri külső falakra
Hideg válaszfalakra
Hideg pincefalakra
Hő hidak, repedések megszüntetésére
Penészes falakra
Szigetelése a réseknek mint például
az ablakok és ajtó tokok,redőny bélések
Bútorok mögötti falakra
Mennyezeti felületekre
Tetőterekbe
Padlófűtés alá
Forgácslap, laminált parketta, padló
burkolatok alá,kiváló hőszigetelő lap
Méret: 1250 x 800 x 3 és 6mm vastag
Komplett beltéri hőszigetelő rendszer
Egyszerű telepítés

Beltéri hőszigetelés jellemzői


Szigetelés: ez a beltéri keményhab szigetelő anyag a jövő leghatékonyabb hőszigetelő rendszere !
Padlózat és falburkolatok
Az univerzális ragasztót felkenjük a falra termékjelölés szerint, előtte a tapétát eltávolítjuk a makulatúrával együtt.



Gavatex üvegszál textilt ha szükséges felragasztjuk a felületre, a padlózat esetén lehet ragasztás nélkül telepíteni.



4 órán belül alapozóval kenhetjük a felületet, ezután 24 órás száradást követően tapétázható, átfesthető akril, latex vagy
diszperziós festékkel.



Lakásfelújítás: régi és új épületek tökéletes beltéri szigetelése glettelés és repedésmentesen , olcsó áron!
Hagyományos festő és burkoló eszközök használatával és technológiával egyszerűen elvégezhető házilagosan is.
Kőagyag csempére: közvetlenül ragasztható az univerzális diszperziós ragasztóval.



Nem kell a falakat fölöslegesen fűteni, jelentős energia megtakarítás várható akár 40% -os..



Gyorsabb helyiség melegedés, hő híd, vizesedés, penészedés többé nem alakul ki az épületben.



Tehát, ezért javasoljuk a kültéri drága hőszigeteléssel szemben. Ár: 6mm = 3,9 Euró / m2



Ragasztó szükséglet: 1kg az 2 – 4m2 - re elegendő falfelülettől függően. Ár: 1kg=4.8 Euró, 5kg=14Euró

3mm = 2,7Euró/m2

Telepítés lépésről-lépésre
1.Ragasztás egyenletesen az
adott területre, a panel
méretének megfelelően.

4.Nyújtsa ki az éleket egyenletesen
a gumi hengerrel. Távolítsa el a
port és simára gletteljük az éleket.
A felületet nem kell glettelni.

2.Helyezzük a szigetelőpanelt
a falra jelölés szerint, és a
nedves ragasztó buborékot
kinyomjuk oldalra.

5.Egy alapozót kell felhordani a
kezeletlen felületre közvetlenül
ragasztás után.

3.Padlózat elkészítése, mint
a falra telepítés esetén.

6.Száradási idő:ragasztó és az ezt
követően alkalmazott alapozó
réteget hagyni kell száradni legalább
24 órát. Ezután festhető,tapétázható.

Univerzális diszperziós ragasztók

