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ŠILTINIMAS
UŽDARŲ PORŲ POLIURETANO PUTOMIS
Uždarų porų poliuretano putos - viena iš efektyviausių šiltinimo medžiagų, pasižyminti beveik du kartus didesne šilumos varža
lyginant su kitomis šiltinimo medžiagomis. Apšiltinus pastatą 5cm uždarų porų poliuretano putų sluoksniu - gaunamas 100%
sandarumas, o apšiltinus pastatą 10cm - puikios ne tik sandarumo bet ir šilumos savybės! Uždarų porų putose iki 10% yra atvirų porų
- kurios Jūsų pastatui leidžia lėtai "kvėpuoti" ir judėti vandens garams. Uždarų porų poliuretano putos šiltinimo metu plečiasi iki 50
kartų - užpildydamos visus tarpus ir ertmes, formuoja vientisą monolitinį sluoksnį - kuris užtikrina maksimalų sandarumą ir iki
minimumo pašalina šalčio tiltus. Putoms sukietėjus - jos padidina pastato konstrukcijų tvirtumą iki 300%. Uždarų porų poliuretano
putos taip pat gali būti naudojamos kaip garo izoliacija, nes vandens absorbsicija tik 1-2%. Šis šiltinimo būdas tinka tiek statant
naujus, tiek rekonstruojant senus pastatus. is šiltinimo būdas atitinka visus būtinus ES statybos standartus ir reikalvimus, taip pat
puikiai tinka mūsų klimatinėje zonoje.

Skirtingai nuo kitų šiltinimo medžiagų, poliuretano putos prikimba prie praktiškai visų paviršių (puikios adhezinės sąvybės) - jų
nereikia papildomai tvirtinti, todėl per dieną įmanoma apšiltinti iki 100m2 plotą. Uždarų porų poliuretano putos - geriausias
sprendimas šiltinant pamatus, rezervuarus, cisternas, sandėlius ir vietas, kurias reikia apšiltinti, tačiau nėra galimybių plėstis - dėl
pastato konstrukcijų ar didelio šiltinamos medžiagos sluoksnio. Putos dėl savo tamprumo ir paslankumo gniuždymui neatkimba
“vaikštant” pastato konstrukcijoms.

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

ventiliatoriai, vėdinimo angos ir
elektros lizdai 6%

Dėka savo savybių, uždarų porų poliuretano putomis šiltinama
tiek išorinės, tiek ir vidinės pastato konstrukcijos. 5cm storio
sluoksnio užtenka hidroizoliuoti drėgnas patalpas (pvz. rūsio
lubų izoliacija). Tai yra ekologiška medžiaga atspari drėgmei,
temperatūrų svyravimui bei pasižymi puikiomis izoliacinėmis
savybėmis. Susidariusiose putose nėra jokių toksinių medžiagų,
putos yra saugios sveikatai ir aplinkai. Taip pat putos yra
nedegios (E degumo klasė) bei juose yra nuadojami priedai prieš
graužikus ir įvairiausius parazitus.

grindys, sienos
ir lubos (stogas)
32%

langai 10%
durys 11%
vandentekio
išvedimai13%
židiniai 14%
ortakiai 14%

POLIURETANO PUTŲ PRIVALUMAI
| Puikiai kimbanti prie įvairiausių paviršių;
| Greitas darbų atlikimas;
| Gali sutaupyti iki 70% energijos;
| Nesudaro šalčio tiltelių;
| Sumažina arba pašalina šilumos perdavimą per pastato
konstrukcijas;
| Sukuriama sveikesnė gyvenamoji aplinka;
| Puiki hermetiška, garų ir hidroizoliacinė užtvara;
| Mažina šildymo ir vėsinimo išlaidas;
| Tausojanti aplinką;
| Neleidžia susidaryti pelėsiui;
| 100% užpildo visus tarpus;
| Užpildo sunkiai prieinamas vietas;
| Padidina konstrukcijų tvirtumą iki 300%;
| Atspari aplinkos temperatūros svyravimams;
| Sudaro vientisą izoliacinį sluoksnį;
| Nereikia papildomų tvirtinimo elementų.

SAVYBĖS

VERTĖS

Tankis:
Reakcijos laikas:
Uždarų porų kiekis:
Šilumos laidumas prie 10°C (pradinis) :

35-40 kg/m3
CT:5 s/ GT: 9 s
TfT: 13 s > 90 %
0,022 W/m.K

Matmenų stabilumas (-20°C):
Matmenų stabilumas (75°C / 95%
R.H.): Atsparumas gniuždymui (10%):
Degumo klasifikacija:

≤ 1,0 %
≤ 2,0 %
240 kPa
E Klasė

