Fasade

To so Plošče iz mineralne volne za toplotno, zvočno in požarno izolacijo z različno gostoto /m3, možne
Kamena volna se uporablja za :
*nepohodna podstrešja
*predelne stene
*skeletna gradnja
*jeklene konstrukcije
*viseči stropovi
LASTNOSTI kamene volne so:
*ne vpija vlage
*s pravilno vgradnjo je odlična zaščita pred toplotnimi mostovi
*lahka in enostavna vgradnja
*izmerjena toplotna prevodnost
*nominalna toplotna prevodnost
*toplotna odpornost vlaken do 750 stC
*togost – trajno dimenzijsko obstojna izolacija
*gibljiv, z lahkoto se prilagodi površini, ki jo izoliramo
*temelji na naravni surovini – magmatska kamnina
*visoka izolativnost in PARAPREPUSTNOST
*kemično in biološko odporen proti koroziji
*nerazgradljiv, obstojnejši od plastike
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Fasade

Stiropor je potreben za toplotno izolacijo objekta.

Debelejši kot je stiropor, večja je toplotna izolacija, posledično pa so manjše toplotne izgube in s tem ma

NOVOLIT STIROPOR EPS F – fasadni
za uporabo v KONTAKTNIH SISTEMIH ZA ZUNANJO TOPLOTNO IZOLACIJO (ETICS)

NOVOLIT STIROPOR EPS-T elastificirani
Uporabljajo se izključno v plavajočih podih.

NOVOLIT STIROPOR EPS F – EXTRA
za uporabo v KONTAKTNIH SISTEMIH ZA ZUNANJO TOPLOTNO IZOLACIJO (ETICS)

NOVOCOKL plošča
-
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za izolacijo fasadnega podstavka - "cokla".

NOVOLIT STIROPOR EPS 50
kadar se ne zahteva nosilnost plošč kot npr.: poševne strehe

NOVOLIT STIROPOR, EPS 70, EPS 100, EPS 150, EPS 200
ravnih strehah in talnih konstrukcijah z manjšo, srednjo , večjo in največjo obremenitvijo.

Stirodur je kot izolacijski material veliko močnejši in trši od stiroporja, je pa nekajkrat dražji od stiroporja.
Stiropor je iz majhnih kroglic, stirodur pa iz vlaken, ki so tesno ena ob drugem. Plošče iz ekstrudiranega
Zaradi finejše celične strukture ima boljšo (nižjo) toplotno prevodnost, od 0,030 do 0,035 W/mK, in ima v
Stirodur ima svojo specifično barvo, saj ga izdelujejo različni proizvajalci.

Zaradi njihovih lastnosti stirodurne plošče največkrat uporabljamo za toplotno izolacijo ravnih streh, sten

3/4

Fasade

Sanirne omete uporabljamo za obnovo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga in kot preventivna
Na Vrh
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