
Матеріал: водовідштовхувальний пінополістирол
(EPS)

Колір: сірий

Навантаження: > 200 кг/м

Вогнестійкість:  
DIN EN 13501-1

клас E

Теплопровідність:
DIN EN 12667

λ = 0,031 W/m*K

Стійкість до дифузії водяної пари:
DIN EN ISO 12572

60 µ

Міцність на вигин:
DIN EN 12089

≥ 650 кПа

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

≥ 200 кПа

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

≥ 100 кПа

Деформаційна теплостійкість:
DIN ISO 75-1

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

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

 

Відсутність порожнин під зовнішнім
відливом завдяки міцній стабільній
основі.

blaugelb

Термопрофіль для зовнішнього відливу blaugelb з пінополістиролу (EPS)
Для ефективної ліквідації деренчання зовнішніх відливів.

Термопрофіль для зовнішнього відливу blaugelb формує правильний ухил 5° в області 

зовнішнього підвіконня і ліквідує деренчання зовнішніх відливів. Точкова фіксація 

термопрофілю гібридним полімером blaugelb Power Fix запобігає підведенню відливу. 

Завдяки прямому з'єднанню термопрофілю і зовнішнього відливу не виникає порожнеч 

між ними, таким чином гарантується ефективне звукопоглинання і відпадає необхідність 

додаткового використання звукопоглинальних стрічок.

Характеристика продукту:

Сфери застосування:

•
•
 міцна основа для відливів з алюмінію в системах WDVS

ліквідація деренчання зовнішнього відливу

Переваги продукту:

•

•

•
•
•
•

 

•
•

•

•
•

•
•

 

водовідштовхувальний пінополістирол (EPS), з відповідним ухилом для 

зовнішніх відливів з алюмінію і каменю

комфортна герметизація монтажного шва під зовнішнім відливом

немає необхідності в додатковому застосуванні звукопоглинальних стрічок

волого- і термостійкість

довговічність

стабільність об’єму і форми

невелика вага

комбінується з усіма комплексними системами теплоізоляції (WDVS) з 

пінополістиролу (EPS)

метровий погонаж - легка переробка на будівництві

швидка переробка завдяки заводському виготовленню термопрофілю з 

попередньо заданим ухилом

малопильний точний розпил профілів лобзиком або торцевою пилкою

100% вторинна переробка

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.


