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Behelyezkedés
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(m2 .K/W)
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(mm)
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1.8

10.4

3.0

123

130

2.6

15.6

4.0

164

175

3.5

20.8

5.0

205

220

4.4

26.0

6.0

246

260

5.2

31.2

7.0

287

305

6.1

36.4

8.0

328

350

7.0

41.6

9.0

369

390

7.8

46.8

10.0

410

435

8.7

52.0

11.0

451

475

9.5

57.2

12.0

492

520

10.4

62.4

Költséghatékony
Csökkenti a fűtőanyag-fogyasztást és a fűtési
költségeket** és többnyire növeli az ingatlan
értékét***.
Hőteljesítmény
Hőteljesítménye kitűnő, R-értéke eléri az 5,0 m2.
K/W-ot a piacon az egyik legalacsonyabb,
4,4 kg/m2 beépített sűrűséggel.

Könnyű használni
Profi szakemberek által gyorsan és egyszerűen
beépíthető, még a nehezen hozzáférhető loft
terekben is.

THERMO

Nincs hulladék
A Thermo felhasználásának folyamata nagyon
tiszta, hulladék szinte nem is képződik.

Leírás
A Knauf Insulation Thermo egy fújható üveggyapot szigetelés, mely a kiváló környezeti fenntarthatóság érdekében ECOSE®
technológiával készül. Kifejezetten a gyakran nehezen elérhető „loft” terek - padlásterek - gyors és egyszerű szigetelésére tervezték.
Kiváló termikus tulajdonságokkal rendelkezik és olyan könnyű súlyú megoldás, amely egy adott szerkezethez csak nagyon minimális
súlyt ad hozzá. Kitölti a réseket és hézagokat, termikus akadályt képez a külső levegővel szemben, és jobb hőmérséklet-szabályozást
biztosít.
Az ECOSE Technology egy forradalmian új kötőanyag technológia. Öt év intenzív kutatás és tesztelés eredménye.
A kötőanyag alapját elsősorban megújuló anyagok adják, és az előállítás során nincs hozzáadott formaldehid, fenol, fehérítő,
mesterséges színezék vagy festék

Alkalmazás
A Knauf Insulation Thermo tervezett alkalmazási területe nyeregtetős házak nyitott padlásterei, kivitelezése befújással történik. Egyaránt
alkalmas új épületek szigetelésre és olyan régebbi nyeregtetős otthonok renoválására is, melyeknél a szarufa vagy a tetőtér szintje gyakran
nincs szigetelve.
Alkalmazható a tetőn keresztül, vagy a tetőtér normál bejáratán keresztül. Az ajánlott Knauf Insulation alkalmazási eszközökkel, kellékekkel
és tartozékokkal egy átlagos családi otthon tetőterét profi szakemberek nem több, mint 2-3 óra* alatt leszigetelik, a lakók minimális
megzavarásával.

*
**
***
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Tulajdonság

Jel

Leírás / adatok

Mértékegység

Vizsgálati módszer
szabványok

Hővezető képesség

λD

0,041

W / (m.K)

EN 12667

Ülepedés (behelyezkedés)

S

S2

osztály

EN 14064

Tűzállóság

-

A1

osztály

EN 13501-1

Páradiffúziós
ellenállási tényező

µ

1

-

EN 14064-1

Az Eurofins Indoor Air Comfort (Beltéri Levegőminőség) Gold tanúsítvány a termék számos, nemzeti szervezetek és privát
tanúsító testületek által meghatározott kötelező és önkéntes előírásoknak való megfelelőséget igazol. Biztosítja, hogy a
tanúsított termék az adott termékcsoportban a lehető legmagasabb színvonalnak felel meg.
A Blue Angel egy termék kiemelkedő környezetvédelmi teljesítményét tanúsítja, valamint azt, hogy a termék nem jelent
veszélyt az egészségre, az élőlényekre és a lakókörnyezetre. Világszerte a környezetbarát termékek kiválasztásának
útmutatójaként használják.
Az EUCEB védjegyet a nem-rákkeltő minősítésű ásványgyapotot felhasználó gyártók használják, biztosítva a bizalmat az
ezzel a védjeggyel ellátott ásványgyapot termékek iránt.
A CE-jelöléssel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel az EU vonatkozó irányelvei által támasztott követelményeknek.
Kifejezi, hogy a terméket a forgalomba hozatala előtt az illetékes szervek ellenőrizték és értékelték, továbbá igazolja,
hogy a termék az EU biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek megfelel.

Ha: a tetőtér mérete 120 m2, a befújás mértéke 4 kg/perc, az R-érték 5,0 m2.K/W, vastagsága 216 mm.
A holland kormány Milieu Centraal elnevezésű szervezete által lefolytatott kutatás alapján egy átlagos 52 m2 területű padlástér leszigetelésével - egy alap 2,5 m2. K/W R-értékre egy átlagosan 16°C belső hőmérsékletű házban – akár 		
730 m3 gáz/év megtakarítás is elérhető, €475 értékben (€0,65/m3 átlagárat alapul véve).
Növeli otthona energiacímke besorolását.
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I. Teendők kivitelezés előtt

II. A befújógép beállításai

1. Készítse össze a következőket (még a megérkezés előtt)

1. A gép betöltése

•
•
•
•
•
•
•

szigetelőanyag (Thermo zsákok, a szükséges darabszámban);
a befújáshoz szükséges felszerelések (gép, tömlők, fúvókák, csatlakozók);
a hozzáféréshez szükséges berendezések (például létrák);
minőségellenőrző eszközök és berendezések (pl. Supafil pin & plate készlet, tömörséget, térfogatáramot mérőellenőrző eszközök, rugós mérleg);
hagyományos szerszámkészlet;
biztonsági és egyéni védőfelszerelések (többek között védőszemüveg, FP2 vagy FP3 maszk, megfelelően záró
kesztyűk, hosszú ujjú védőruházat, védősisak);
takarítóeszközök.

2. A tetőtér megtekintése és felmérése
•
•

•

Mérje fel a tetőtér alkalmasságát és teherbíró képességét, hogy a munkálatok kivitelezhetőek-e.
Határozza meg a tetőtér méreteit, számítsa ki a felhasználandó mennyiséget (beépítendő térfogatot) a
gerendák, víztárolók, kéménycsövek, légaknák és egyebek figyelembe vételével. Gondoskodni kell róla, hogy a
felhasználandó mennyiség megállapítása a legjobb és legpontosabb módon történjen, mivel ez alapján történik
a kivitelezés teljes bejuttatandó sűrűségének kiszámítása.
Keressen meg minden olyan elektromossággal, TV-vel, vízzel és szellőzéssel kapcsolatos berendezést, illetve
egyéb olyan tárgyat és kialakításokat, melyek megóvása, be/lefedése szükséges lehet.

•

Helyezze a Thermo szigetelést tartalmazó zsákot a gép tartályába, gondoskodva arról, hogy az anyag kellően
laza legyen. Ez az egyenletes fújás elérését segíti. A gépben a Thermo üveggyapot minimális szintjének
folytonos fenntartása - az előbbihez hasonlóan - a befújás egyenletességét és a bejuttatott anyag sűrűségét
segíti.
2. A gép beállításai
• A gépet beállításakor az alábbiakról kell gondoskodni:
		
- minden mérőeszköz és műszer megfelelő, jól működő állapotban legyen;
		
- a gép az „elegendő levegő-áramlás” beállításban legyen, hogy nagy mennyiségű szigetelőnyag tudjon 		
		
kiáramolni a 1,5-2,0 méteres kiömlésű tömlőn.
(Megjegyzés: 40 méternél hosszabb cső, illetve magasban történő kivitelezés esetén előfordulhat, hogy emelni kell a
motor levegőnyomását.)

Javasolt működési szint

3. A tetőtér előkészítése a szigeteléshez
•
•
•

•
•
•
•

Állapítsa meg a szükséges Thermo-mennyiséget (segítség a 3. oldalon lévő táblázatban, vagy a csomagoláson
található).
Takarja le vagy fedje be az ereszt és a légjáratokat legalább 130 mm-rel a szigetelés tervezett magassága
felett.
Takarja le a víztárolók és vízzel kapcsolatos eszközök, berendezések körüli területeket legalább 50 mm-rel a
szigetelés tervezett magassága felett. Ne szigeteljen a víztárolók alatt, kivéve, ha azok a magasban, emelt
helyzetben találhatók.
Takarja le az elektromos vezetékeket, TV kábeleket.
Takarja le a tetőtér nyílászáróit legalább 50 mm-rel a szigetelés tervezett magassága felett.
Győződjön meg arról, hogy vannak-e az egyes munkaterületek megközelítésére alkalmas útvonalak.
A hőszigetelés tervezett mélységének jelöléséhez helyezzen el méretjelző szalagot.

4. Győződjön meg, hogy rendelkezik-e a megfelelő egyéni védőfelszereléssel
•
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Használja a megfelelő egyéni védőfelszereléseket az esetleges viszketés elkerülése és megelőzése érdekében.
Poros környezetben gondoskodjon a megfelelő légzésvédelemről is.
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III. A sűrűség ellenőrzése (a kivitelezés előtt, után és a bejuttatás
alatt óránként)
•

•

A szigetelés célzott beépítési sűrűsége (tömörsége) 20 kg/m , a deklarált hővezetési tényező elérése
érdekében. A beépítési sűrűséget sok tényező befolyásolja, többek között a befújó gép típusa, beállításai és
állapota, a befújó tömlő mérete, hossza és állapota, a befújás technikája, a beépítési mélység, valamint a
kivitelezés területének környezete és sajátosságai. A sűrűség ellenőrzése (a bejuttatás előtt, után és alatt
óránként) biztosítja, hogy a készülék beállításai megfelelőek, és gondoskodik róla, hogy a gép a befújást
egyenletesen, megfelelő arányban hajtsa végre.
3

B. Zsák-számítási módszer
C. „Tű és lemez” módszer

Feltételezve, hogy:
a mért áramlási sebesség: FR = 6 kg/min (a 8. lépés eredménye)
a szigetelendő tetőtér-rész területe: A = 4 m2 (9/a lépés eredménye)
a projekt követelményei alapján elérni kívánt hővezetési ellenállás: R = 7,00 m2.K/W
A felhasználandó Thermo szigetelőanyag-mennyiség minimális vastagsága a teljesítmény-táblázat alapján (9/b lépés eredménye):
t = 305 mm = 0,305 m
Elméleti Thermo mennyiség:
V= A x t = 4 m² x 0,305 m = 1,22 m3

A sűrűség az alábbi három módszer bármelyikével ellenőrizhető:

A. Térfogatáram-módszer

PÉLDA – Térfogatáramon alapuló sűrűségellenőrzés és a kivitelezési idő ellenőrzése

A bejuttatás előtt

A bejuttatás alatt

✓
✓
✓

✓
✓

A bejuttatás után

Corresponding weight of Thermo to be in the specified density range:
W = V x (18,0 – 22,0 kg/m3) = 1,22 m3 x (18,0 – 22,0 kg/m3) = 21,96 – 26,84 kg

✓
✓

Elméleti befújási idő:
Tmin-max = W = 21.96 - 26.84 kg = 3.66 – 4.47 min = 3’40’’ – 4’28’’
FR

A. Térfogatáram-módszer – Sűrűség (tömörség) kiszámítása az áramlási sebesség segítségével (kg/min)
• A kivitelezés megkezdésétől fogva egy ún. térfogatáram-monitor ellenőrzi a készülék beállításait.

Az eljárás előtt
•
•
•
		
		
		

Az ellenőrzést a tetőtérrel azonos szinten és távolságban végezze.
Ugyanazt a berendezést, tömlőt (átmérő, hossz), befújó-tartozékokat és módszert használja és alkalmazza, amit
a tetőtérbe való bejuttatáskor (lásd: 4. oldal).
Készítse elő és állítsa össze a következő berendezéseket:
- Térfogatáram-zsák (légáteresztő);
- Időmérő;
- Mérleg a súlyellenőrzéshez.

Az eljárás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ellenőrizze, hogy a tömlő teljesen üres legyen.
Tegyen legalább egy zsák Thermo szigetelőanyagot a gép tartályába.
Mérje le a zsákot.
Illessze a tömlő végét a zsákhoz.
Kezdje el fújni a szigetelőanyagot 30 másodpercig.
30 másodperc múlva kapcsolja a gépet „csak levegő” állásba („air only” – csak levegő – gomb a távirányítón),
hogy a tömlő a légáteresztő zsákba ürüljön.
Mérje le a megtöltött zsákot.
A kifújt anyag nettó tömegének kiszámításához a zsák tömegét ki kell vonni a teljes tömegből, majd meg kell
szorozni kettővel, így megkapjuk a térfogatáramot (kg/perc).
Ellenőrizze a szükséges beépítési időt.
a) A térfogatáramot ismerve, válassza ki a tetőtér egy részét és határozza meg annak területét
b) A befújandó anyagvastagság pontos meghatározása a teljesítmény táblázatban található (a táblázat a 3. oldalon, ill. a
csomagoláson található), de függ a feladathoz szükséges hővezetési ellenállástól is.
c) V
 egye a minimális fedést (lásd a táblázatot a 3. oldalon, vagy a csomagoláson) és szorozza meg a 3/a lépésben
meghatározott tartomány területével, így megkapja a szükséges felhasználandó Thermo-mennyiség súlyát.
d) A meghatározott terület befújásához szükséges idő kiszámításához ossza el a szükséges felhasználandó Thermomennyiség súlyát (a 9/c lépés eredménye) a térfogatárammal/perc (a 8. lépés eredménye).
e) Fújja be a kiválasztott tetőtér-területet, és mérje a befújás idejét

Ha kifejezetten hosszabb befújási időre van szükség (>10%), ez azt jelenti, hogy a beépítési sűrűség túl magas.
Rövidebb idő (<10%) azt jelzi, hogy a beépítési sűrűség túl alacsony
Tekintse meg a 9. oldalon található „Sűrűség-ellenőrzési eredmények” c. részt, hogy
ellenőrizze, sikerült-e elérni a megadott sűrűség-tartományt.
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6 kg/min

B. 	Zsák-számítási módszer - Sűrűség meghatározása a tetőtér egy részének kitöltéséhez szükséges
anyagmennyiség kiszámításával.
Ha összehasonlítjuk a felhasznált Thermo zsákok darabszámát a szükséges zsákmennyiség elméleti számával, látható,
hogy a sűrűségben nincs jelentős eltérés.

Az eljárás előtt
•
•

Az ellenőrzést a tetőtérrel azonos szinten és távolságban végezze.
Ugyanazt a berendezést, tömlőt (átmérő, hossz), befújó-tartozékokat és módszert használja és alkalmazza, amit
a tetőtérbe való bejuttatáskor (lásd: 4. oldal).

Az eljárás
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Válassza ki a tetőtér egy területét a teszt elvégzéséhez.
A befújandó anyagvastagság meghatározása a teljesítménytáblázatban található (a táblázat a 3. oldalon, ill. a
csomagoláson található), de függ a feladathoz szükséges hővezetési ellenállástól is.
A teljesítménytáblázat használatával számítsa ki a teljes tetőtér lefedéséhez szükséges zsákmennyiséget.
Ebből számítsa ki azt az elméleti területet, amelyet három zsáknyi anyaggal lehet befújni (lásd az alábbi példát).
Töltse fel a gépet három zsáknyi Thermo szigetelőanyaggal.
Kezdje meg a bejuttatást lassan, egyenletesen, oda-vissza mozgatva a tömlőt egyik oldaltól a másikig. A kifújótömlő végét tartsa 0,8-1,1 méter magasságban, a tömlő utolsó szakasza mindig legyen vízszintes helyzetben, és
a tömlő sose irányuljon lefelé vagy felfelé.
Amikor a három zsák tartalmának befújása kész, mérje le a bejuttatás alapterületét.
Hasonlítsa össze az elméleti és a tényleges befújási területek méreteit.

Számítsa ki a tényleges terület elméletihez viszonyított arányát: 0,9 és 1,1 között (-10% és +10% eltéréssel) a
sűrűségellenőrzés rendben van, elfogadottnak tekinthető. Ha az eredmény 0,9-nél (-10%) kevesebb, ez felesleges
alkalmazást, túlfogyasztást és abnormálisan nagy sűrűséget jelent. Ha az arány nagyobb, mint 1,1 (+ 10%), a beépítési
sűrűség túl alacsony, a termikus tulajdonságok nem érik el a hitelesített értékeket, és fennáll a közép- ill. hosszú távú
ülepedés kockázata.

Tekintse meg a 9. oldalon található „Sűrűség-ellenőrzési eredmények” c. részt, hogy
ellenőrizze, sikerült-e elérni a megadott sűrűség-tartományt.
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PÉLDA – Zsákban mért felhasználáson alapuló sűrűségellenőrzés
A projekt követelményei alapján elérni kívánt hővezetési ellenállás: R = 7,00 m2 .K/W
A felhasználandó Thermo szigetelőanyag-mennyiség minimális vastagsága, a teljesítmény-táblázat alapján: t = 305 mm

TOP VIEW

100 m2 területre szükséges zsákmennyiség minimális darabszáma, a teljesítmény-táblázat alapján:
n100 = 36,4 zsák/100 m2

1.5 to 2.0 meters

SIDE VIEW

3

4

4

5b

5d

5f

A tesztterületen történő bejuttatáshoz szükséges zsákmennyiség N = 3 zsák
0.8 to 1.1 meters

Elméleti terület, amelyet három zsáknyi szigetelőanyaggal be lehet fújni :
Ath = N x 100 = 3 x 100 = 8,3 m2
n100
36,4
Példaként, ha a tényleges beépített terület A = 8,9 m2
A tényleges terület elméletihez viszonyított aránya: A = 8.9 = 1.07 < 1.1
Ath 8.3
		
A tényleges befújt terület 7%-kal nagyobb, mint az elméleti, ami elfogadható. A beépítési sűrűség a követelménynek megfelel.

C.

Tű-lemez (Pin & plate) módszer - A sűrűség kiszámítása egy jelzőtű és egy lemez segítségével
• Ezt a módszert minden kivitelezés során legalább egyszer el kell végezni. A módszernél sűrűség ellenőrző
készletet is használunk a megfelelő súly és a beépítési sűrűség megállapításához.
Az eljárás előtt
• Az ellenőrzést a tetőtérrel azonos szinten és távolságban végezze.
• Ugyanazt a berendezést, tömlőt (átmérő, hossz), befújó-tartozékokat és módszert használja és alkalmazza, amit
a tetőtérbe való bejuttatáskor (lásd: 4. oldal).

Az eljárás
1.
2.
3.

4.

5.
		
		
		
		
		
		
		

Válassza ki a tetőtér egy 1 m²-es területét a teszt elvégzéséhez.
Töltse meg a gépet a Thermo zsákokból.
Kezdje meg a bejuttatást lassan, egyenletesen, oda-vissza mozgatva a tömlőt egyik oldaltól a másikig. A kifújótömlő végét tartsa 0,8-1,1 méter magasságban, a tömlő utolsó szakasza mindig legyen vízszintes helyzetben, és
a tömlő sose irányuljon lefelé vagy felfelé.
A befújás végeztével helyezze a nyomólapot (lemezt) a mintavételi zóna közepére, lassan leeresztve. A jelzőtűt
nyomja függőleges irányban lefelé és forgatva a szigetelésen keresztül mindaddig, amíg el nem éri a lenti
felszínt. A hüvelykujjával fogja meg a jelzőtűt ott, ahol az a lemezhez ér, majd távolítsa el a jelzőtűt és a lemezt.
Mérje meg a jelzőtű vége és a hüvelykujja közötti távolságot. Ez a távolság a szigetelőréteg ennél a pontnál
mért vastagsága.
Ezt követően használandó a sűrűségellenőrző készlet, a mintavételi zónába bejuttatott, adott
a. Mérje le a hengert.
b. Fogja meg a hengert és a fogazott tetejénél fogva nyomja lefelé egyenletesen, függőleges irányban, a
szigetelő rétegen keresztül egészen az alatta lévő felszínig.
c. Távolítsa el (emelve) a befújt üveggyapottal megtöltött hengert, ügyelve arra, hogy egyetlen pihe se jusson ki
a hengerből.
d. Mérje le a megtöltött hengert.
e. Vonja ki az üresen mért súlyt a megtöltöttéből, így megkapja a befújt üveggyapot-minta nettó súlyát.
f. A henger diagramján jelölje körben a tű-lemez módszerrel meghatározott szigetelés-vastagságot, 		
függőlegesen a minta nettó tömegét, majd olvassa le a mintavételi zóna beépítési sűrűségét.

Tekintse meg a 9. oldalon található „Sűrűség-ellenőrzési eredmények” c. részt, hogy ellenőrizze,
sikerült-e elérni a megadott sűrűség-tartományt.
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Sűrűség-ellenőrzési eredmények

Sűrűség-ellenőrzés az előírt paramétereken belül van
Az ön által elvégzett sűrűség-ellenőrzést követően, ha a sűrűség-ellenőrzés az előírt paramétereken belül van, azaz
20 ± 2 kg / m3 (± 10%), a beépítés folytatható.

A sűrűség-ellenőrzés nem az előírt paramétereket eredményezi
Ha a sűrűség-ellenőrzést bármely eredménye kevesebb, mint 18,0 kg/m3 (-10%), ez a megfelelő sűrűség alatti
tartományt jelent. Ha magasabb, mint 22,0 kg/m3 (+ 10%), a beépítési sűrűség túl magas, a termikus tulajdonságok
nem érik el a hitelesített értékeket, és fennáll a közép- ill. hosszú távú ülepedés kockázata.
•

Tegye a következőket:

Túl nagy sűrűség
	Hagyja úgy a kivitelezés helyszínét, ahogy van, és a gép által szállított levegő mennyiségének megnövelésével
változtassa meg a gép beállítását. Amennyiben ez nem lehetséges, csökkentse a gép adagolásának arányát,
betáplálási sebességét vagy a szállítónyílás nyitottságát, hogy növekedjen a levegő-rostszál arány.
Túl alacsony sűrűség
	Fújjon be további extra szigetelőanyagot a beépítés helyére, majd végezze el újra ezen az adott helyen a sűrűség/
magasság ellenőrzést. A gép által szállított levegő mennyiségének csökkentésével változtassa meg a gép beállítását;
amennyiben ez nem lehetséges, növelje a gép adagolásának arányát, betáplálási sebességét vagy a szállítónyílás
nyitottságát, hogy a levegő-rostszál arány csökkenjen.
•

Miután elvégezte a fenti intézkedések valamelyikét, új sűrűség-tesztet kell végezni egy új vizsgálati területen, a
kivitelezés folytatása előtt.

•

Miután minden sűrűség-ellenőrzés megerősíti a megfelelő sűrűség elérését, a kivitelezés folytatható.
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Thermo-rendszer és megoldások

IV. Kivitelezés
•

•

Ellenőrizze, hogy minden szükséges előkészület befejeződött (I., II. és III. rész). Gondoskodjon róla, hogy az
anyag kellően laza legyen, ez egyenletesebb befújást tesz lehetővé. Azzal is az egyenletesebb befújást segíti
elő, ha gondoskodik róla, hogy a gépben mindig legyen egy minimális szintű Thermo szigetelőanyag.

Gépek

A szigetelőanyag tetőtérbe történő befújásakor ügyeljen az alábbiakra:
- a befújó tömlő végét tartsa a padlótól 0,8-1,1 méter magasságban;
- a befújó tömlő utolsó szakasza mindig vízszintes helyzetben legyen;
- a tömlő ne mutasson közvetlenül lefelé vagy felfelé;
- a szigetelőanyagot a tömlő végétől 1,5 - 2,0 méter távolságba fújja;
- az anyag szétterítését lassú, egyenletes, oda-vissza mozdulattal végezze egyik oldaltól a másikig.

Tetőtéri nyílásvédelem

Megjegyzés: javasoljuk, hogy végezzen rendszeres sűrűség-ellenőrzést, a kivitelezés alatt legalább óránként egyszer.

FELÜLNÉZET
TOP VIEW

A Thermo szigetelőanyag befújásához számos, a Knauf Insulation által is javasolt gép áll
rendelkezésre. További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a Knauf Insulation helyi
képviselőjével .

Könnyen használható, nagyon rugalmas megoldás, amely lehetővé teszi bizonyos területek
megóvását a Thermo bejuttatása közben.

Figyelmeztető panel elektromos berendezésekhez
Egy nagyon hasznos jelzőberendezés, mellyel megjelölhetőek azok a területek, ahol nagyobb
körültekintés szükséges.

Egyéni védőfelszerelések

A Knauf Insulation szívesen ad tanácsot arról, milyen egyéni védőfelszerelés felel meg a legjobban
az Ön adott igényeinek.

Supafil pin & plate készlet
1,5to- 2,0
1.5
2.0 méter
meters

OLDALNÉZET
SIDE VIEW

A térfogatáramot mérő zsákkal a befújt üveggyapot tényleges áramlási sebessége határozható meg,
melynek segítségével megbecsülhető a befújási idő és anyagfelhasználás. A térfogatáram ellenőrzésének
egyszerű módja, segít a gép beállításainak meghatározásában és irányításában annak érdekében, hogy a
Thermo szigetelőanyag beépítése a befújási idő és a beépítési sűrűség szempontjából optimalizált legyen.

Térfogatáram mérő zsák és rugós mérleg

0.8
meters
0,8to- 1.1
1,1 méter

A térfogatáramot mérő zsákkal a befújt üveggyapot tényleges áramlási sebessége határozható meg,
melynek segítségével megbecsülhető a befújási idő és anyagfelhasználás. A térfogatáram ellenőrzésének
egyszerű módja, segít a gép beállításainak meghatározásában és irányításában annak érdekében, hogy a
Thermo szigetelőanyag beépítése a befújási idő és a beépítési sűrűség szempontjából optimalizált legyen.

Sűrűség ellenőrző készlet

A sűrűség ellenőrző készlettel nagyon pontosan meghatározható a kivitelezés minősége.

V. A munka befejezése
A beépítés végén vágja le a címkét minden felhasznált Thermo zsákról, ezzel jelezve az ügyfél számára a felhasznált
zsákok mennyiségét valamint a B sűrűség-ellenőrzési módszer bizonyítékát (zsák-számítás) annak érdekében, hogy
igazolja, a kivitelezés a megfelelő eljárások szerint zajlott le. A címkéket és a számítási módszert meg kell őrizni a
tetőtérben a későbbiekre, esetleges jövőbeli hivatkozásokhoz.
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Szélterelő

A szélterelőkkel elkerülhető a szél által történő le-/elfújás, ezáltal hozzájárul az optimális
hőszigetelési teljesítményhez.
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Minden jog fenntartva, beleértve a
fénymásolás, fotomechanikai úton történő
reprodukció és elektronikus eszközön való
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www.blowingwool.knaufinsulation.com
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A Knauf Insulation-ről
A Knauf Insulation a világ egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő szigetelésgyártója; célunk, hogy elsők legyünk a világon az épületek energia-hatékony
rendszereivel összefüggésben. Értékeink, vállalkozó szellemünk, elkötelezettségünk, partneri viszonyaink és emberiességünk mind-mind üzletvitelünk hajtóerői.
Az energiahatékonyság területén szerzett több mint 30 éves tapasztalatunkra építve arra összpontosítunk, hogy átfogó megoldásokat nyújtsunk lakó- és nem
lakóépületek, valamint ipari fogyasztók számára. Elköteleztük magunkat a fenntartható építkezést elősegítő és fejlesztő építőanyagok gyártása mellett - az új,
ECOSE® technológiával előállított ásványgyapot szigetelőanyagunk bevezetésével ezen kötelezettségvállalásunkat teljesítjük. A Knauf Insulation szerte a világon
több mint 35 országban van aktívan jelen 30 gyártó-üzemmel és több mint 5000 alkalmazottal. A cég, amely a német családi tulajdonban lévő Knauf Csoport része,
tovább folytatja erős és stabil működési és pénzügyi növekedését, miután 2014-ben 1,4 milliárd Eurót meghaladó forgalmat ért el.
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A Knauf Insulation
gyártási helyszínei
■ ÁSVÁNYGYAPOT
■ FAGYAPOT
■ XPS
● LAMINÁLÁS
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