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Conductivitate termică (λ) 

λ = 0,037 W/mK 

λ = 0,034 W/mK 

λ=
W/mK

0,034
 A Gecsatherm® VPG34 ALU alumíniumfóliával 
bevont, félig merevásványgyapot tábla, amelyek szervetlen 
ásványi szálakból állnak, polimerizált gyantával vannak 
bevonva rögzítve, hogy homogén matracot képezzenek.

 Szellőztetett homlokzat, tetőtér, tetőtéri padló, 
válaszfalak (garázsok, alagsorok stb.) hő- és 
hangszigetelésére szolgál. A hőszigetelés hatékonyságának 
növelése és a hőhatás növelése érdekében a táblák az 
alumínium felülettel befelé vannak beépítve. Amellett, hogy 
a hőkibocsátás visszaverődik a lakótérbe, az alumínium 
párakorlátot is képez, megakadályozva így a pára távozását 
a belső, fűtött térből. A táblákat fém dübelekkel kell 
egymáshoz illeszteni. A szigetelés felszerelésekor külön 
figyelmet kell fordítani a matracok pontos és szoros 
egymásmellé rögzítésére. Ehhez kifejezetten erre a célra 
kifejlesztett, alumínium öntapadós szalagot kell használni

 A szilárd és homogén felépítésű Gecsatherm® VPG34 ALU félig merev 
ásványgyapot-táblák nem szakadnak szét és nem rogynak meg idővel, kiváló hő 
és hangszigetelést biztosítanak az anyag rostos szerkezetének köszönhetően. A 
táblákat könnyű kezelni és beépíteni. 

Gecsatherm® VPG34 ALU 
ásványgyapot

Padlásokon Mennyezet Belső falak

Tűzvédelem

Hangszigetelés

Hőszigetelés Termékleírás

Alkalmazások

- a hővezetési együttható: λ10=0,034 W/mK
- tűzvédelmi besorolás: Euroklassz A2
- páraátadási sebesség: g=8208,8 mg/m2h
- páraáteresztő képesség: W=5,9 mg/m2hPa
- vízpára áteresztőképesség: δ=0,3 mg/mhPa
- a pára diffúziójának ellenállási tényezője: μ=2,4
- a levegőréteg vastagsága megegyezik a pára diffúziójával: Sd=0,1 m
- hangelnyelési együttható: αw= 0,85

Műszaki paraméterek

Tárolás és raktározás
- Tárolja függőleges helyzetben, zárt, száraz helyiségben, polcokon
- A tárolótérnek biztosítania kell a termékek stabilitását.
- Ajánlott, hogy a felhasználás FIFO alapon történjen - az első belépés, az első kilépés
- Semmi különleges anyag vagy anyagcsoport valószínűleg nem reagál a termékkel, 
   hogy veszélyes helyzetet hozzon létre
- Tartsa távol a rossz időjárástól, az esőtől, a hótól, a közvetlen és hosszantartó napsugárzástól
- A teljes raklap ép védőfóliával, legfeljebb 6 hónapig tárolható kültéren
  Ezen idő elteltével fennáll a csomagolás (fólia) elszíneződésének veszélye a nap miatt.
  Ha ez elszíneződik, a termék tulajdonságai nem befolyásolódnak.

Vastagság Szélesség Hossz /tekercs Hőállóság
Termék

(mm) (mm) (mm) (buc) (m2) (m2K/W)

Méretek
/raklap
(tekercs)

Mennyiség

100 600 1200 4 2,88 2,90VPG34 ALU 10 16
50 600 1200 8 5,76 1,45VPG34 ALU 5 16

A fent bemutatott műszaki információk leírják a termék tulajdonságait, amelyek ezen adatlap közzétételekor érvényesek.
Termékeink folyamatosan fejlődnek és fejlődnek, ennek eredményeként a műszaki tulajdonságok módosulhatnak.
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 Az ásványgyapot-táblákat helyezzék merőlegesen a 
fagerendák közé illesztett táblákra. Így kitöltik a gerendák 
közti esetleges hiányt is. A gyapottáblákat figyelmesen 
vágják le és illesszék egymáshoz, hogy ne maradjon üres 
hely. A biztonságos beépítés érdekében világítást kell 
felszerelni és járható felületet kell kiépíteni, hogy elkerüljék a 
véletlen baleseteket. A beszerelést a helyiség egyik sarkában 
kell kezdeni. 

 Szerelje be a táblákat a fal fém profiljai közé úgy, 
hogy az összes helyet kitöltse közöttük. A táblákat késsel 
vágják méretre. A hőveszteség elkerülése érdekében az 
ablakok, ajtók közelében lévő üres részeket 
üveggyapot-darabokkal töltsék ki. 

Izolație
dintre grinzi

izolație suplimentară sub grinzi

 Bontsa ki a gyapotcsomagokat és vágja le méretre, a 
vágott darab hossza 1 cm-mel hosszabb kell legyen, mint a 
gerendák közti távolság. A gyapot könnyebben vágható, ha 
deszkával préselik és ennek mentén vágják. A vágott 
darabokat könnyed tolással kell a gerendák közé illeszteni. 
Vigyázzon, ne hagyjon lyukakat és üres részeket az illesz-
téseknél. A hőszigetelő gyapot akár egy méternyi geren-
datávolságban is stabilan áll. Ugyanezt használja minden 
felületen.

 Régebbi házak szigetelése esetén a gerendák 
gyakorisága és vékonysága miatt több szigetelőanyagra van 
szükség. Ez esetben a szigetelést párnafával vagy fémprofillal 
és fémcsavarral kell rögzíteni a gerendákhoz, egymástól 40 
cm-es távolságba. A kiegészítő-szigetelőanyagot vágják 
méretre a lécek vagy a fémprofilok közé, csakúgy, mint a 
gerendák-közti szigetelésnél. 

Gecsatherm® VPG34 ALU 
ásványgyapot

Padlásokon Mennyezet Belső falak Beépítési útmutató

Ha szigetelőanyagokkal dolgozik, 
különösen ásványgyapot esetén, a 
belélegezhető kis részecskék miatt 
mindig viseljen kesztyűt és 
védőmaszkot!

Védő intézkedések

A fent bemutatott műszaki információk leírják a termék tulajdonságait, amelyek ezen adatlap közzétételekor érvényesek.
Termékeink folyamatosan fejlődnek és fejlődnek, ennek eredményeként a műszaki tulajdonságok módosulhatnak.
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