
technonicol carbon
eXtrUDÁlt PoliSZtirol

HATÉKONY HŐSZIGETELÉS
Az extrudált polisztirol egyenletes eloszlású 
zárt sejtcellái nagyszerű fizikai és mechanikus 
tulajdonságokat, valamint kiváló hőszigetelést 
biztosítanak.

NAGY NYOMÓSZILÁRDSÁG
A TECHNONICOL CARBON nyomószilárdsága 
25-50 t/m2, és megfelel a hőszigetelő anyagokra 
vonatkozó szigorú követelményeknek.

PONTOS MÉRETEK
Az extrudált (sajtolt) polisztirol lapok geometriai 
méretpontossága gyorsabbá teszi a beépítést és 
javítja a munka minőségét.

EGYSZERŰ BEÉPÍTÉS
Az extrudált polisztirol lapok könnyen, pontosan 
és gyorsan szabhatóak. Ragasztó segítségével 
vagy mechanikus rögzítéssel biztonságosan 
beépíthetőek.
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TULAJDONSÁGOK VIZSGÁLATI 
MÓDSZER MÉRTÉKEGYSÉ TECHNONICOL 

CARBON ECO
TECHNONICOL 
CARBON PROF 300

Hővezetési együttható, 10 °C, λD EN 12667 W/m*K 0.034 0.034

Nyomószilárdság 10% összenyomásnál, EN 826 kPa 200 300

Hosszú idejű vízfelvétel teljes alámerítésnél, WL(T). EN 12087 % ≤ 0.7 ≤ 0.7

Páradiffúziós vízfelvétel, WD(V) EN 12088 % ≤ 3.0 ≤ 3.0

Sűrűség EN 1602 kg/m3 30.5±1.5 34.0±4.0

Hosszúság EN 823 mm 1180-4500 1180-5400

Szélesség EN 823 mm 580 580

Vastagság (növekedés 10 mm) EN 823 mm 20-40 50-100

RÉTEG HŐVEZETÉSI ELLENÁLLÁSA (EN 12667), RD, m2*K/W

VASTAGSÁG, mm 20 30 40 50 60 70 80 100

TECHNONICOL CARBON ECO 0.571 0.857 1.143 - - - - -

TECHNONICOL CARBON PROF 300 - - - 1.428 1.714 1.945 2.286 2.778

F (FAcADE) -  speciálisan mart  felületű  
hőszigetelő lemezek vakolt homlokzatok 
hőszigetelésére.

D (DRENAGE) - falak vízelvezetésének 
felépítésére és alapok utólagos 
hőszigetelésére szolgál. 
Szellőzőcsatornás rendszerű lapostetők 
hőszigetelésére is alkalmas.

SloPe (LEJTÉSKÉPZŐ) - a lejtésképző 
lapok   lapostetők lejtésének kialakítására 
szolgálnak, biztosítják a tetőszerkezet   
tökéletes vízelvezetését.

A TECHNONICOL CARBON ECO extrudált polisztirol az építőiparban 
széles körben alkalmazott, főleg alapok, pincék, tetők, padlózatok és 
homlokzatok hőszigetelésének biztosítására szolgáló hőszigetelő anyag.

TECHNONICOL CARBON PROF 300 extrudált polisztirol olyan hőszigetelő 
anyag, mely széleskörűen alkalmazható az épületek és szerkezetek 
alapjainak, pincéjeinek, tetőinek, padlózatának és homlokzatának 
hővédelmére. Vasutak és autópályák hőszigetelésére is alkalmas.

technonicol carbon eco

technonicol carbon ProF 300
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Szakmai tanácsadás és a többi 
termékre vonatkozó információk:


