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Mennyezet

Hőszigetelés

Termékleírás
A GecsaTherm® VSG39 üveggyapot tömörített és
hengerelt matrac, amely szervetlen ásványi anyagból és
üvegből készül. Polimerizált gyantával rögzítve homogén,
könnyű és rugalmas matracot képez. Az üvegszálakat úgy
állítják elő, hogy az ásványi nyersanyagokat, különösen a
Hangszigetelés kvarchomokot 1.500 Celsius-fokon megolvasztják és
off-center technológiával szálasítják, majd a kötőanyag
bepermetezésével rögzítik. Páraáteresztő képességét olajok
hozzáadásával érik el.
Alkalmazások
A GecsaTherm® VSG39 üveggyapot-matracok
bármilyen típusú hő- vagy hangszigetelésre alkalmasak,
Tűzvédelem
mechanikus terhelés nélkül, pl. tetőknél, mennyezeteknél,
függesztett mennyezeteknél vagy padlás kitöltéséhez.

Műszaki paraméterek
- a hővezetési együttható λD=0,039 W/mK
- rövid távú vízfelvètel Wp=0,97 Kg/m2
- tűzvédelmi besorolás: Euroklassz A1
Jellemzők és előnyök
- Hőszigetelés
- Tűzbiztonság, nem éghető anyag, nem ég
- Könnyű beepités, a termék rugalmas és összenyomható
- Kémiailag semleges, nem korrozív
- Nem kedvelik a kártevők, rovarok, egerek, paraziták, gombák
- Korlátlan ellenállás az idő múlásával, nagyon stabil
- Hozzájárul a környezet védelméhez
- Páraáteresztő
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
- 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.
Termék

Mennyiség
/tekercs /raklap Hőállóság

Vastagság Szélesség Hossz
(mm)

VSG39 DUO 5/10 50
VSG39 15
150

(mm)
1200
1200

(mm)
7500
5000

(buc) (m2) (tekercs) (m2K/W)
2
1

9,00/18,00 24
6,00
24

1,25/2,50
3,80

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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Eficiența energetică în funcție de produsul folosit

Méretek

λ = 0,034 W/mK

λ = 0,037 W/mK

λ = 0,039 W/mK

λ = 0,042 W/mK
Conductivitate termică (λ)
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Beépítési útmutató

Mennyezet

Gurítsa ki a gyapot-tekercset, óvatosan rázza meg a homogenizálás
érdekében, és vágja le a szükséges hosszra és szélességre. A kívánt méretnél 1
cm-mel nagyobbra kell vágni, hogy a gyapot szorosan álljon és kitöltse a rést.

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 illesztéseknél. 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.

Az üveggyapottat merőlegesen kell elhelyezni a már
meglévő, fagerendák közti szigetelésre. Ha a gerendák közti
távolság nincs teljesen kitöltve, akkor azt pótolni kell. Az
üveggyapot-matracokat gondosan vágják méretre, hogy az
illesztés tökéletes legyen.

A szigetelőrétegre párazáró fóliát kell tenni. Az illesztéseknél 150 mm átfedés
kell legyen és ragasztószalaggal kell lezárni. A fóliát 250 mm-ként kapcsokkal kell
rögzíteni. Ezután felszerelhető a gipszkarton, fa- vagy más típusú falburkolat.

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.
Ⓒ Copyright: GECSATHERM SA,Str. Armatei nr.82, Târnăveni 545600, Mureș, România contact@gecsat.ro www.gecsat.ro

Eficiența energetică în funcție de produsul folosit

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