GUTEX Thermoflex ®: Výrazně zvýšená upínací síla, překvapivě
nízká tvorba prachu a dlouhodobě vysoká izolační účinnost.

Nový Thermoflex®- je generačně nejlepší flexibilní
dřevovláknitá izolační rohož na trhu!

Vláknitá struktura je zcela homogenní, stabilní a silná, do meziprostor může být vložena s
malým úsilím. V dlouhodobém horizontu nemění tvar, neslinuje a její vlastnosti jsou
neměnné. Tepelné izolační vlastnosti jsou odpovídajícím způsobem dnes, zítra a pozítří
velkým zdravotním a energetickým přínosem.
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Přirozeně. Udržitelný.
Stejně jako všechny naše výrobky i nová
izolační rohož Thermoflex® se skládá z
vysoce kvalitního smrkového a jedlového
dřeva z udržitelných zdrojů
Schwarzwaldského lesa - nejlepší základ
pro vysoce kvalitní izolační materiály z
dřevěných vláken.
VÝHODY

҇ Výrazné zvýšení
upínací síly

҇ Velmi vysoké snížení
tvorby prachu

҇ Dlouhodobě vysoký
izolační výkon

҇ Tepelná vodivost ʎD
0,036 W/mK

Další velké plus:
Thermoflex® je výrazně méně prašný než srovnatelné izolační
rohože. Nejen že, podporuje pohodu a zdraví zpracovatele, ale
také čistotu a ekologii na staveništi. Kromě toho práce s rohoží
je radost! Je stejně přesná a definovatelná jako dřevovláknitá
deska. Rohož lze rychle a čistě řezat. Výsledkem je kratší doba
zpracování a méně odpadu.

Doporučení

IZOLAČNÍ ROHOŽ
MŮŽE BÝT STABILNÍ!

Typ spojení

tupý

Tloušťka (mm)

Tloušťka rohože

Max. rozpětí

40/50/60/80/100/120/140/
160/180/200/220/240

40 mm

450 mm

Délka x Šířka (mm)

1350 x 575

50 mm

475 mm

Metry čtvereční - rohož (m²)

0,78

60 mm

500 mm

Hmotnost na m² (kg/m²)

2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/ 10/11/12

80mm

565 mm

Balení na paletu

14/10/10/10/12/10/8/10/
8/12/10/10

100 mm

600 mm

Počet kusů na paletě

112/90/80/60/48/40/32/30/
24/24/20/20

120 mm

650 mm

140 mm

700 mm

Počet kusů v balení

8/9/6/4/3/3/2/2/2/2/2/2

160 mm

750 mm

Metry čtvereční na paletu (m²)

86,94/69,86/62,10/46,58/
37,26/31,05/24,84/23,29/
18,63/18,63/15,53/15,53

180 mm

800 mm

200 mm

850 mm

Váha palety (kg)

200

220 mm

900 mm

Objemová hustota (kg/m³)

~50

240 mm

950 mm

Jmenovitá tepelná vodivost λD (W/mK)

0,036

Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti
λ (W/mK)*

0,038

Jmenovitý tepelný odpor RD (m²K/W)

1,10/1,35/1,65/2,20/2,75/
3,30/3,85/4,40/5,00/5,55/
6,10/6,65

Tepelný odpor R (m²K/W)

1,05/1,30/1,55/2,10/2,60/
3,15/3,65/4,20/4,70/5,25/
5,75/6,30

Faktor difúze par (μ)

1-2

sd-hodnota (m)

0,08/0,10/0,12/0,16/0,20/
0,24/0,28/0,32/0,36/0,40/
0,44/0,48

Odpor proudění (kPa s/m²)

5

spec. tepelná kapacita (J/kgK)

2100

maximální provozní teplota

100°C

Požární reakce:
Euro třída podle DIN EN 13501-1
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Dobrý pocit a správné
rozhodnutí.
To je GUTEX Efekt.
CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.
Litvínovice 119 | CZ-370 01 České Budějovice
Telefon: + 420 602 759 917| www.gutexcz.com | info@gutexcz.com

Poznámka: Tiskové chyby, změny a chyby jsou vyloučeny. Tato brožura odpovídá současnému stavu vývoje našich produktů a po vydání nového vydání ztrácí platnost. Vhodnost produktů není
pro jednotlivé případy zvláštního druhu závazná, záruka a odpovědnost se řídí našimi všeobecnými podmínkami.
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