FactPlusTM ásványgyapot szigetelés
magastetőkhöz, válaszfalakhoz és vázszerkezetekhez

Legyenek nagyobb igényei!
A FactPlusTM rugalmas és erős, könnyű ásványgyapot
tábla, amelyet kifejezetten kivitelezési szakemberek számára,
magastetős, válaszfalas és vázszerkezetes alkalmazásokhoz
fejlesztettek ki.
Knauf Insulation megoldás
magastetőkhöz

Knauf Insulation megoldás
válaszfalakhoz

Knauf Insulation megoldás
vázszerkezetekhez

fém váz
LRB:
magastető, szarufák között
LBB:
magastető, szarufák alatt

IPB:
válaszfalak

fa váz

FCB:
keret / vázas szerkezetű épületek

Választható méretek és típusok:
FactPlus IPB 037
• Vastagság (mm): 50
• Méret (mm): 625 × 1350

FactPlus FCB 039
• Vastagság (mm): 50 és 100
• Méret (mm): 600 × 1200

Válasszon okosan!
tűz

akusztika

+

hő

Kiváló kezelhetőség
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Gazdaságos

Fenntartható

A teljesítmény igénye
tűzállóság
• A legmagasabb tűzvédelmi minősítés
• Tűzállóság: A1 (EN 13501-1)

akusztikai teljesítmény
• Kiváló zajvédelem
• Hangelnyelés: A osztály

hőteljesítmény
• Nagyon magas szigetelési hatásfok
• Hővezető képesség:
λ 0,037 W/m.K-tól

Gazdaságos
• Több m csomagonként
• Több m2 raklaponként
• Több m2 járművenként

fenntartható
•E
 COSE Technology-val készül
• EUROFINS InDoor AirComfort
(Beltéri Levegőminőség)
GOLD tanúsítvány
• Bőségesen rendelkezésre álló és
újrahasznosított anyagokból készül
• Minimális hulladék

Várjon el többet!
kiváló kezelhetőség
• Kiváló súrlódási illeszkedésre
tervezték
• Rugalmas és erős
• Minimális hulladék az optimalizált
táblaméretnek köszönhetően
• Kevesebb rakodás
• Csekély por
• Könnyű súly
• Nehezen sérül
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jobb
szigetelés
Ásványgyapot kifejezetten
kivitelezők számára
kifejlesztve

92 %

kb.
-kal
kevesebb por

kb.

®

tűzállóság,
akusztikai és
hőszigetelési
teljesítmény

4×

RUGALMASABB

50 %-kal

kisebb súly

66 %

kb.
-kal
több termék
egy csomagban

A teljesítmény igénye

tűz

A FactPlus® megfelel az
összes magastetős,
válaszfalas és
vázszerkezetes
alkalmazásra vonatkozó
műszaki követelményvizsgálatnak (tűzvédelmi,
akusztikai és termikus).
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tűzállóság
A legmagasabb tűzvédelmi minősítés:
A1 (EN 13501-1)

Akusztika

akusztikai teljesítmény
Kiváló zajvédelem
Hangelnyelés: A osztály

hőteljesítmény

hőteljesítmény
Nagyon magas szigetelési hatásfok
Hővezető képesség:
λ 0,037 W/m.K-tól

A teljesítmény igénye
Tűzállósági
igény
A legmagasabb tűzvédelmi
minősítés (A1)
• A FactPlus Euroclass A1
(EN 13501-1) szigetelésnek minősül:
nem éghető, ami a „tűzzel szembeni
reakció” osztályok közül a legmagasabb
besorolás.
• A FactPlus-szal készülő konstrukciók
megfelelnek minden „Tűzállósági
követelmény"-nek magastetők,
válaszfalak és vázszerkezetek
vonatkozásában.

Akusztikai
teljesítmény
igény
Kiváló zajvédelem
• FactPlus szigetelést használva
jelentősen nő egy épület akusztikai
teljesítménye.
• A FactPlus-szal készülő
konstrukciók megfelelnek az
„SRI Hangcsökkentési index"
követelményeinek magastetők,
válaszfalak és vázszerkezetek
vonatkozásában
•	Hangelnyelési értékek:
αw = 0,90 - 1,00
(90 % - 100 % elnyelődik)

Hőszigetelési
teljesítmény
igény
Nagyon magas szigetelési hatásfok
• A FactPlus ásványi gyapot a maximális
hőkomfort érdekében nagyon magas
szigetelési hatásfokkal rendelkezik.
• A rendelkezésre álló R-értékeivel és
vastagságaival a FactPlus mind
a gyakorlatban, mind gazdaságilag
nagyon hatékony mód a hővezetési
ellenállás növelésére és energia
megtakarítására az épületekben.
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FactPlus – Tűzállósági besorolás
Tűzzel szembeni
viselkedés
EN 13501-2)

Tűzállóság
(EN 13501-1)

Magastető (a szarufák között + a szarufák alatt)
FactPlus LRB 037

A1

REI 15

Válaszfalak
FactPlus IPB 037

A1

EI 45

Vázszerkezetek
FactPlus FCB 039

A1

REI 45
* A letesztelt konstrukció leírásáért lásd
a „Hangszigetelés FactPlus-szal” táblázatot.

A tűzállósági határérték vagy tűzállóság A REI / EI tűzállósági határérték
azt az időtartamot fejezi ki (percben), ameddig a szerkezet képes ellenállni a tűz hatásának.

Hangszigetelés FactPlus-szal
Léghang Rw (dB): minél magasabb az elért Rw szám, annál jobb a hangszigetelés. 10dB hangcsökkentést elérve a hang fele olyan
hangosnak fog tűnni, mint korábban.
Leírás

Feltöltés

• 12,5 mm standard gipszkarton
• Páragátló betét
• Fém váz
• Szarufák 80x160 mm
• Diffúziós fólia
• Ellenlécek
• Cserepek

Magastető
a szarufák között + a szarufák alatt

37

160 mm FactPlus LRB 037
a szarufák között

47

Zajcsökkentés

160 mm FactPlus LRB 037
a szarufák között +
60 mm FactPlus LBB 037
a szarufák alatt

53

Zajcsökkentés

10 dB

>10dB

35

60 mm FactPlus IPB 037

• 12,5 mm gipszrost lemez
mindkét oldalon
• Fa profilok 60x120 mm
• 625 mm központok

Vázszerkezet

Nincs szigetelés

Nincs szigetelés

• 12,5 mm standard gipszkarton
mindkét oldalon
• Fémprofilok 75 mm
• 625 mm központok

Válaszfalak

Léghang Rw (dB)*

45

Nincs szigetelés

35

120 mm FactPlus FCB 039

47

Zajcsökkentés

10 dB

Zajcsökkentés

>10dB

*Referenciák: Válaszfal: W11 Válaszfal / Magastető: Katalógus: K 311 Knauf tetőtér
Vázszerkezet: Katalógus – Beépítési útmutató favázas szerkezetekhez

FactPlus – szigeteléssel elérhető R-értékek
Az R-érték (m2 K/W) a hőteljesítmény egyik mértéke. Minél magasabb az R-érték,
annál nagyobb a hőszigetelő képesség és az energiahatékonyság.
0

R-érték (m2 K/W)
Magastetők
szarufák között
FactPlus LRB 037

1

2

5

6

7

2,70

5,40

2,70

5,40

100–200

FactPlus LRB 037

100–>200

+ FactPlus LBB 037

+ 50–>80

Válaszfalak

1,05 2,15

1,00
40–>200

* Egy 200 mm-es szarufák közötti terméket (R-érték: 5,40)
*

egy 80 mm-es szarufák alatti termékkel (R-érték: 2,15 )
kombinálva a legjobb energiateljesítményt kapjuk
(R-érték: 7,55) magastetőknél
Alacsony
energiahatékonyság

40–>80

Vázszerkezetek
FactPlus FCB 039

4

Vastagság
(mm)

Magastetők
szarufák között + alatt

FactPlus IPB 037

3

5,10

R= 0–1

R= 1–2

R= 2–3

R= 3–4

R= > 4

Magas
energiahatékonyság

Legyenek nagyobb igényei!

Kiváló kezelhetőség
A FactPlusTM biztosítja
a magastetőknél,
válaszfalaknál és
vázszerkezeteknél elvárt
tűzvédelmi-, akusztikaiés hőteljesítményt,
de többet is nyújt.

• Kiváló súrlódási illeszkedésre tervezték
• Rugalmas és erős
• Minimális hulladék, az optimalizált
táblaméretnek köszönhetően
• Kevesebb rakodás
• Alacsony porszint
• Könnyű a súlya
• Nehezen sérül
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Gazdaságos

Fenntartható

• Több m2 csomagonként

• ECOSE® Technology-val készül

• Több m2 raklaponként

•	Az „Eurofins Indoor Air Comfort”
(Beltéri Levegőminőség) GOLD
tanúsítványa

• Több m2 járművenként

•	Bőségesen rendelkezésre álló, és
újrahasznosított anyagokból készül
• Minimális hulladék

Kiváló kezelhetőség
Úgy tervezték, hogy kiváló súrlódási
illeszkedést nyújtson
• Rugalmassága miatt a FactPlus könnyen
beilleszkedik a szarufák vagy a fémprofilok közé.
• A FactPlus tábla merevsége miatt nem fog
lecsúszni a szarufák vagy a fémprofilok között.
• Nincs szükség pótlólagos mechanikai rögzítésre
ahhoz, hogy a táblák a helyükön maradjanak

Optimalizált táblaméretek
A FactPlus táblák méreteit úgy optimalizálták, hogy
a legkisebbre csökkenjen a termék felhelyezéséhez
szükséges vágások száma, és a keletkező hulladék
mennyisége is csökkenjen.

A szarufák között
600 × 1200 mm

Válaszfalakhoz
625 × 1350 mm

Vázszerkezetekhez
600 × 1200 mm

FactPlus vágása könnyen, 3 lépésben

1. Fektesse a vonalzót arra a
vonalra, amely mentén el
szeretné vágni a FactPlus táblát.
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2. Térdeljen a vonalzó egyik végére,
és nyomja le a másik végét.

3. Használja a Knauf Insulation kést
és vágja át a FactPlus táblát
a lap éle mentén, miközben a
szigetelőtáblát folyamatosan
nyomja. Mindössze egyetlen
mozdulattal átvághatja a táblát.

Kevesebb por
A FactPlus esetében körülbelül tízszer
kevesebb a por, mint a kőzetgyapotnál, ami
azt is jelenti, hogy kevesebb por keletkezik a
kivitelezés során.
„Jobb a szaga, és nincs por.“

92 %-kal

kevesebb por

Nehezen lehet kárt okozni
benne
Az anyag hajlítható és erős, ami biztosítja,
hogy az élek és sarkok nem törnek el
könnyen a használat és a szállítás során.
„Könnyű vágni, mégsem sérülékeny az
anyag.“

4x

rugalmasabb

Kevesebb cipekedés
Több m2 csomagonként, ami a kivitelező
szakember számára azt jelenti, hogy a
járműve és a kivitelezés helyszíne közötti
távolságot 30-40%-al kevesebbszer kell
megtennie.

66 %-kal

több termék
egy csomagban

Könnyű a súlya

Replace with pic showing a guy
A kőzetgyapot
táblával
azonos
hőszigetelési
installing the
slab into
a partition
tulajdonságokkal
rendelkező
FactPlus
wall
táblának a súlya átlagosan csak fele egy
kőzetgyapot tábláénak.
„Egy kézzel fel tudom emelni a
FactPlus-t!”

800 kg

50 %-kal
kisebb súly

400 kg
A Knauf Insulation 2011-ben
Csehországban szervezett
egy próbahasználatot,
40 kivitelezési szakember
bevonásával. A teszt világosan
kimutatta, hogy a FactPlus
beváltotta a könnyebb
alkalmazással és jobb
teljesítménnyel kapcsolatos
elvárásokat.

Kőzetgyapot

FACTPLUS

Gazdaságos
Több m2 a csomagban

Több m2 járművenként

A FactPlus egy csomagjában
dupla m2 mennyiség van, mint a
kőzetgyapotéban.

= kevesebb út a kivitelezés helyszínéhez
= kisebb üzemanyagköltség
= kevesebb CO2 kibocsátás

A FactPlusTM tömörített
csomagolása jelentős
megtakarítási lehetőséget
jelenthet mind a kivitelezők,
mind a forgalmazók számára
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Több m2 raklaponként
= Több m2 per térfogat rakodási
hely
= Raktárterületet takarít meg

10 ház magastetőjének szigeteléséhez szükséges 160 mm vastagságú
FactPlus, illetve kőzetgyapot csomagok mennyiségeinek összehasonlítása.
(Házanként 150 m2 fedés.)

480

Vs.

FactPlus csomagok
= 1 kamionnyi mennyiség

800
kőzetgyapot csomagok
= több mint 2 kamion rakománya

Azonos mennyiségű (36 m2, 160 mm vastag)
szigetelőanyag összehasonlítása:
FactPlus ásványgyapot szigetelés vs. kőzetgyapot

Fenntartható

ANYATERMÉSZET ÁLTAL
JÓVÁHAGYVA
Az ECOSE® Technology
forradalmian új,
formaldehid-mentes
kötőanyag technológia, amely
könnyen megújuló anyagokat
használ a kőolaj alapanyagú
vegyipari anyagok helyett.
Csökkenti a felhasznált energiát
és kiváló környezeti
fenntarthatóságot biztosít.

ECOSE® Technology-val készült
•	Olyan kötőanyagot használva,
amely 70%-kal kevesebb
energiát igényel, mint a
hagyományos kötőanyagok.
•	A kötőanyag alapjai
kőolajszármazékok helyett
gyorsan megújuló bio-alapú
anyagok.
•	Az előállítás során nincs
hozzáadott formaldehid, vagy
fenol.
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Az „Eurofins Indoor
Air Comfort” GOLD
tanúsítványa
A FactPlus megfelel az Európában
a lehető legmagasabbnak számító
„Indoor Air Quality” (Beltéri
levegőminőség) szabványnak.

Bőségesen rendelkezésre álló
és újrahasznosított anyagokból
készül
A FactPlus 80% újrahasznosított
anyagot tartalmaz.
Minimális hulladék
Az optimalizált táblaméreteknek
köszönhetően.

Válasszon okosan

Termék

Lambda
(W/m.K)

Vastagság
(mm)

Méretek
(mm)

R-érték
(m2 K/W)

Tűzvéd.
osztály

Tábla/
csomag

m2 /cs.

m2 /
raklap

A1

12

10,125

243,00

16

11,52

276,48

8

5,76

138,24

Euroclass
(EN 13501-1)

FactPlus IPB 037

0,037

FactPlus FCB 039

0,039

50

625 × 1350

50

1,35
1,25

A1

600 × 1200
100

2,55

Alkalmazás:
Szarufák között
Szarufák alatt

Minden FactPlus termék
rendelkezik CE tanúsítvánnyal
az ásványgyapot szigetelésekre
vonatkozó szabvány szerint:
EN 13162: 2008

Válaszfalak

Vázszerkezetek

Tyumen*
Shasta
Lake

Stupino

Hartlepool
St. Helens
Queensferry
Cwmbran
Visé

Oosterhout

Hermeskeil

Wadersloh

Bad Waldsee
Chivasso
Artix

Tianjin

Shelbyville

Bad Berka
St. Egidien
Krupka
Simbach
Ferndorf
Skofja Loka

Üveggyapot
Kőzetgyapot

Nova Bana

Zalaegerszeg
Novi Marof

Fagyapot

Lannemezan
Surdulica

Extrudált polisztirol (XPS)
Eskisehir*

Expandált polisztirol (EPS)
* kezdés 2012-ben

A Knauf Insulationről
A Knauf Insulation a világ egyik vezető és leggyorsabban növekvő
szigetelésgyártója. Célunk, hogy elsők legyünk a világon az épületek energiahatékony rendszereivel összefüggésben. Értékeink: ügyfélközpontúságunk,
vállalkozó szellemünk, nyitottságunk és elkötelezettségünk mind-mind
üzletvitelünk hajtóanyagai. Az energiahatékonyság területén szerzett több mint
30 éves tapasztalatra építve arra összpontosítunk, hogy átfogó megoldásokat
nyújtsunk lakó- és nem lakóépületek, valamint ipari fogyasztók számára.
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy olyan építőanyagokat gyártsunk,
amelyek javítják a fenntartható építkezést. Az új, ECOSE® Technologyval készült ásványgyapot szigetelőanyagunk bevezetésével teljesítjük ezen
kötelezettségvállalásunkat.
A Knauf Insulation több mint 35 országban van aktívan jelen, 30 gyártóüzemmel és több mint 5000 alkalmazottal szerte a világon.
A cég, amely a német családi tulajdonban lévő Knauf Csoport része,
folytatja erős és stabil működési és pénzügyi növekedését, miután
2010-ben 1 milliárd Eur-t meghaladó forgalmat ért el.

Knauf Insulation Kft.
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.
Ügyfélszolgálat:
Tel.: +36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845
info.hu@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.hu

