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ŠILTINIMAS
ATVIRŲ PORŲ POLIURETANO PUTOMIS
Šiltinimas atvirų porų poliuretano putomis teikia daug privalumų namų savininkams. Atvirų porų poliuretano putos ženkliai
padeda sutaupyti energijos sąnaudas ir pasiekti sveikesnio ir patogesnio gyvenimo kokybę. Poliuretano putų struktūra yra suformuota
taip, kad jomis apšiltinto pastato konstrukcija galėtų "kvėpuoti" ir leistų vandens garams laisvai judėti (atsparumo koeficientas - 2,8).
Toks šiltinimo būda puikiai pritaikomas tiek statant naujus namus, tiek renovuojant jau senai eksploatuojamus namus. Šis šiltinimo
būdas atitinka visus būtinus ES statybos standartus.

Šiltinimas atvirų porų poliuretano putomis - puikus sprendimas pasirenkant šiltinti medines konstrukcijas, karkasinius ir rastinius
namus. Atvirų porų poliuretano putomis šiltinti rekomenduotina šlaitinius stogus, sienas ir perdangas. Poliuretano putos pilnai
užpildo visus dengiamo paviršiaus tarpus, sukuria vientisą monolitinį sluoksnį stabdantį šalto/šilto oro judėjimą per šiltintas
konstrukcijas, tuo pačiu neleidžia susidaryti kondensatui konstrukcijose. Medžiagoms papildomo tvirtinimo nereikia, darbai
atliekami greitai ir efektyviai.

SUSIFORMAVUSI ŠILTINIMO MEDŽIAGA NETURI
JOKIŲ TOKSINIŲ MEDŽIAGŲ IR YRA
NEKENKSMINGA SVEIKATAI.

ventiliatoriai, vėdinimo angos ir
elektros lizdai 6%

grindys; sienos
ir lubos
32%

langai 10%

Dvikomponentės skysto pavidalo medžiagos, specialiame
purškimo aparate yra sumaišomos ir išpurškiamos. Cheminės
reakcijos su oru metu, kelių sekundžių bėgyje jos plečiasi iki 150
kartų - priglusdamos prie praktiškai visų sausų, švarių paviršių,
bei įsiskverbdamos į visus plyšius, tarpus ir sunkiai prieinamas
vietas. Poliuretano putos prikimba ir puikiai laikosi prie bet
kokios pastato konstrukcijos, išlieka stabilios, neatkimbančios
nuo konstrukcijų. Laikui bėgant medžiagos struktūra ir savybės
nekinta.

durys 11%
vandentekio
išvedimai 13%
židinai 14%
ortakiai 14%

POLIURETANO PUTŲ PRIVALUMAI
| Puiki garso izoliacija;
| Maksimalus sandarumas;
| Puikus kibumas prie įvairių paviršių;
| Taupo energiją;
| Nesudaro šalčio tiltelių;
| Sumažina arba pašalina šilumos perdavimą per
pastato konstrukcijas;
| Sukuriama sveikesnė gyvenamoji aplinka;
| Atsparumas chemikalams;
| Mažina šildymo ir vėsinimo išlaidas;
| Tausojanti aplinką;
| Apsaugo nuo pelėsių susidarymo;
| Kokybiškas šiltinimas padidina investicinę vertę; |
Greitas darbų atlikimas/žemos kainos;
| 100% užpildymas;
| Sudarytos vandens pagrindu;

SAVYBĖS

VERTĖS

Tankis:
Reakcijos laikas:
Uždarų porų kiekis:
šilumos laidumas 10°C (pradinis):
Deklaruojamas šilumos laidumas
10° C (λD):
Matmenų stabilumas (-20 °C):
Matmenų stabilumas (75 °C / 95%
R.H.): Vandens garų pralaidumas (μ):
Vandens įgeriamumas:
Ugnies klasifikacija:

8-12 kg/m3
PL: 1 s/ FL: 2 s / PSL:
13 s < 3,0 %
0,035 W/m.K
Pilnas sluoksnis
0,039W/m.K
≤ 1,0 %
≤ 1,0 %
11,44
20 kg/m2
G3
E Klasė

