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Capatect IDS Mineraldämmkeil
Izoliacinis pleištas, skirtas šalčio tiltelių optimizavimui vidinėse
šiltinimo sistemose.

Produkto aprašymas

Mineralinis izoliacinis pleištas šilumos tilteliams optimizuoti įrengiant vidinio šiltinimo sistemą 
„Capatect  IDS Mineral“ (nekeičiant medžiagų) ant integruotų konstrukcinių elementų, kaip antai: lubos
ir vidaus sienos.

Paskirtis

■ Nedegus
■ Būdingas difuziškumas ir kapiliarinis aktyvumas
■ Grynai mineralinis (rekomenduojamas statybinės biologijos)
■ Be plaušų
■ Stabilios formos, atsparus gniuždymui

Savybės

Sausoje vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės.
Atskirai, po vieną, nesukrautus vienas ant kito, nes ploni izoliaciniai
pleištai gali lūžti.

Laikymas

Matmenys: 500 x 380 x 60/20 mm
Šilumos laidumas: 0,042 W/(mK) pagal DIN EN 12667
Gniuždomasis stipris: ≥ 150 kPa pagal DIN EN 826
Tempiamasis stipris: ≥ 80 kPa pagal DIN EN 1607
Tankis: 85 – 110 kg/m³ pagal DIN EN 1602
Statybinių medžiagų klasė: A1, nedegus pagal DIN EN 13501
Vandens garų difuzinio pasipriešinimo koeficientas: µ = 3 / 7 pagal DIN EN 12086

Techniniai duomenys

Storis
(mm)

Matmenys 
(mm)

Vnt. / dėžė

60 / 20 500 x 380 20

Dengimas

Informacija, kaip teisingai montuoti, žr. brošiūrą „Capatect IDS vidinio šiltinimo sistemos“.Montavimas

Nuorodos

Atidžiai pjaustant plokštes išvengiama likučių. Nedideli medžiagos likučiai išvežami į I klasės
sąvartynus pagal EAK 170101 (betonas) arba sutvarkomi pagal EAK 170704 (mišrios statybinės ir
griovimo atliekos).

Atliekų tvarkymas

ETA-05/0179Leidimas
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