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Характеристика

Изолация на плочи за вентилирани
фасади и пълнежи

Противопожарна защита
Негорим материал, класифициран като
Евроклас A1

Описание

Топлоизолация
Нисък коефициент на топлинна
проводимост

Knauf Insulation KR P е компактна плоча от минерална вата с
необходимата плътност. Продуктът е негорим, устойчив на високи
температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически
неутрален.

Звукова изолация
Отлична звукова изолация в следствие
на влакнестата структура на материала

Размери и пакети
Äåáåëèíà

Äúëæèíà

(ìì)

(ìì)

Øèðî÷èíà
(ìì)

Ïëî÷è

ì2/ïàêåò

ì3/ïàêåò

Ïëî÷è/ïàêåò
Предимства
Стабилност и компактност
Паро-пропусклив изолационен материал
Повишена безопасност в случай на пожар
Отлична устойчивост на стареене
Материалът отговаря на здравните изисквания
за безопасност и опазване на околната среда

Технически свойства
Õàðàêòåðèñòèêà
Êîåôèöèåíò íà òîïëîïðîâîäèìîñò �D

Åäèíèöà ìÿðêà
W/mK

Êëàñ íà ãîðèìîñò
Óñòîé÷èâîñò íà âúçäóøíè òå÷åíèÿ
Ôàêòîð íà óñòîé÷èâîñò íà
äèôóçèÿòà íà âîäíàòà ïàðà µ

Приложение
Продуктът е предназначен за
термо и звукова изолация, както и
за защита на вентилирани фасади
без ограничения във височината
на металната структура, като
запълващ материал между
стоманените профили и тези части
от конструкцията,за които
изискванията за звукоизолация са
по-високи. Продуктът може да се
прилага самостоятелно, като
абсорбираща облицовка.

kNs/m2

Ñòîéíîñò
0,035
A1 –îãíåóïîðåí ìàòåðèàë
>5
>1

Опаковане и складиране
Продуктът KR P се доставят в PE
опаковъчно термосвиваемо фолио.
Продуктите трябва да се съхраняват на
закрито. В изключителни обстоятелства,
пакетите съхранявани на открито трябва
да бъдат защитени с водоустойчиво
фолио. Пакетите не трябва да се
поставят директно на земята.
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Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè, âêëþ÷èòåëíî è òåçè íà ôîòîìåõàíè÷íî ðàçìíîæàâàíå è ñúõðàíåíèå â åëåêòðîííèòå ìåäèè. Èçïîëçâàíåòî íà ïðîöåñè è ñåêòîðè íà äåéíîñòè,
ïðåäñòàâåíè â òîçè äîêóìåíò ñ òúðãîâñêà öåë íå å ðàçðåøåíî. Îáúðíàòî å îñîáåíî âíèìàíèå ïðè îáåäèíÿâàíåòî íà èíôîðìàöèÿòà, òåêñòîâå è èëþñòðàöèèòå â òîçè äîêóìåíò.
Âúïðåêè òîâà, ãðåøêè íå ñà íàïúëíî èçêëþ÷åíè. Èçäàòåëÿò è ðåäàêòîðèòå íå ìîãàò äà ïîåìàò ïðàâíàòà îòãîâîðíîñò èëè êàêâàòî è äà å îòãîâîðíîñò çà íåòî÷íà èíôîðìàöèÿ, êàêòî è ïîñëåäèöèòå îò òîâà.
Èçäàòåëÿò è ðåäàêòîðèòå ùå áúäàò áëàãîäàðíè íà ïðåäëîæåíèÿ çà ïîäîáðÿâàíå è ïîäðîáíîñòè çà ïîñî÷åíè ãðåøêè.

