
 

 

Матеріал: спінений полістирол (EPS) високої
щільності і пластичності

Навантаження: > 200 кг

Вогнестійкість:  
DIN EN 13501-1

клас E

Теплопровідність:  
DIN EN 12667

λ = 0,040 W/m*K

Стійкість до дифузії водяної пари:
DIN EN ISO 12572

30 - 55 µ

Міцність на вигін:
DIN EN 12089

≥ 750 кПа

Напруга при стисненні (10% / 2%) деформація:
DIN EN 13163:2015-04

≥ 2.500 кПа  / ≥ 1.100 кПа

Міцність на зріз:  
DIN EN ISO 14130

0,217 Н/мм2

Деформаційна теплостійкість:
DIN ISO 75-1

короткострокова: до +95°C
довгострокова: до +85°C

 

Стійкість форми:  
DIN EN 13163:2015-04

дуже висока, навіть при розміщенні
на відкритому повітрі

Гігроскопічність при 28-денній підводній
витримці  
DIN 12087

≤ 1,5 % об.

Сумісність з широко поширеними
будівельними матеріалами:

так, крім розчинників / речовин,
що містять розчинники / речовин,
несумісних з пінополістиролом

Довговічність: не схильний до гниття

blaugelb

Профіль blaugelb Triotherm+
Невід'ємний компонент системи виносного монтажу blaugelb Triotherm+.

Профілі blaugelb Triotherm+ безпечно і без
деформації приймають всі виникаючі навантаження
і послідовно відводять їх в несучу будівельну
конструкцію. Забезпечують ефективну ізоляцію
монтажних швів віконного отвору відповідно
до діючих приписів.

Характеристики продукту:

Переваги продукту:
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Профілі blaugelb Triotherm+ зі спіненого полістиролу високої щільності (EPS) є 

одним з трьох компонентів системи виносного монтажу blaugelb Triotherm+. Міцні і 

стійкі до різних впливів, вони легко і швидко інтегруються в усі фасадні системи.

Безобрізні стики мають коекструдовану геометрично замкнуту конструкцію типу 

«ластівчин хвіст». Завдяки невеликій вазі і компактним розмірам, профілі не мають 

конкурентів по швидкості і легкості застосування. Забезпечують ідеальне 

кріплення, яке витримує високі навантаження. Просто і швидко монтуються на 

несучій конструкції і забезпечують термічно ізольований відвід навантаження, що 

зводить до мінімуму утворення містків холоду, які виникають при статично 

необхідному кріпленні елементів конструкцій.

Основною областю застосування є нарощування відкосу віконного отвору в рівень 

ізоляції фасаду в якості приймаючої навантаження стабільної основи для монтажу. 

За допомогою механічного кріплення безпечно і без деформації відводять 

виникаючі навантаження в несучі елементи конструкції. Постійно точнорозмірні 

профілі blaugelb Triotherm+ утворюють гладку поверхню для герметизації 

монтажних швів конструкційних елементів в повній відповідності до приписів.

постійно висока точність розмірів і форми

невелика вага і компактні розміри

нескінченне подовження завдяки з'єднанню «ластівчин хвіст»

висока власна стійкість, пластичність і міцність на вигин

вологостійкість і довговічність

малопильний точний розпил профілів лобзиком або торцевою пилкою

віконні коробки пригвинчуються до профілів без попереднього 

розсвердлювання

структурована профільована поверхня збільшує адгезію герметика між 

конструкційною основою і профілем

зменшення містків холоду в рівні кріплення конструкційних елементів

повітронепроникність стику профілю і стіни (підтверджено випробуваннями)

поглинання високих похибок будівельних матеріалів у віконному отворі 

(підтверджено випробуваннями)

завдяки 100% оборотності віконного кріплення в разі ремонтних робіт великий 

внесок в стійке будівництво

100% утилізація, не містить HFCKW, HFKW і HBCD

Представлені в цьому документі данні, наскільки нам відомо, повністю відповідають наявній у нас інформації та технічним даним. Наші вказівки по переробці носять загальний рекомендаційний характер, і тому дії в конкретних випадках можуть відрізнятися від даних 
вказівок з урахуванням різних можливостей застосування продуктів. Дані вказівки не звільняють від необхідності виконувати власні проби. Ми залишаємо за собою право в будь-який час вносити технічні зміни та вдосконалення.


