GUTEX THERMOWALL-GF
SOKLOVÁ DESKA
Snadnější a efektivnější pro základy stavby - sokl

GUTEX Thermowall®-gf je soklová základová deska pro omítky s jednovrstvým
homogenním profilem objemové hustoty v ekologickém tepelně izolačním
kompozitním systému GUTEX Thermowall ® . Tato deska je nyní k dispozici v
tloušťce 60 mm jako soklová deska ve dvou verzích pro jednoduché, rychlé a
přesné provedení základů stavby.

ÚSPORA ČASU
Odstranění drážky nebo frézování
záhybu není již nutné. Snadné a rychlé
zpracování díky vysoké rozměrové
přesnosti.

BEZPEČNOST
Přesné, pravoúhlé řezání z výrobního
závodu zvyšuje bezpečnost systému a
bezpečné zpracování na staveništi.
Soklová deska - tupá hrana
Soklová základová deska s 3stranným frézovaným jazykem
a drážkou s tupým spodním koncem - pro snadnou a
přesnou montáž desky do soklového základu.

Soklová deska s poloviční drážkou
Sokolová základová deska s 3-stranným frézovaným perem
a drážkou se složeným spodním koncem - pro dokonalý
přechod na obvodovou izolaci.

GARANTOVANÁ KVALITA
GUTEX zaručuje kvalitu desky a řezu z
výroby.

GUTEX Thermofibre®/GUTEX Thermoflex®
GUTEX Thermowall®- gf soklová deska
Obvodová izolace
GUTEX Omítkový systém

Stěny

®

soklová deska
Technická data
Typ spojení

3-strany P+D, 1-strana tupá/
3-strany P+D, 1-strana drážka,
velkost záhybu: 20 x 60

Tloušťka (mm)

60

Délka (mm)

1300

Šířka(mm)

590/400

Skutečné pokrytí

1276 x 566/1276 x 376

Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti
λD (W/mK)

0,043

Jmenovitá tepelná vodivost
λ (W/mK)

0,045

Objemová hustota (kg/m )

185

Faktor difúze par (μ)

3

Pevnost v tlaku/síla (kPA)

150

Pevnost v tahu (kPA)

20

Vodní propustnost (kg/m2)

1,0

Požární reakce:
Euro třída podle DIN EN 13501-1

E

Třída tolerance: dle DIN EN 13171

T5

Rozměrová stabilita

DS (70,-) 3

Zimní ochrana proti chladu

Dokonalá zvuková izolace

Vysoká hospodárnost

Prokázaná kvalita

Udržitelnost

Prokázaná kvalita
Stejně jako všechny naše produkty, tak i soklová deska
GUTEX Thermo-wall ®-gf je vyrobena z udržitelného zdroje
Schwarzwaldského lesa - nejlepší základ pro kvalitní izolační

Více informací ohledně
GUTEX Thermowall®-gf
najdete na www.gutexcz.com

NAŠE PORTFOLIO
PRODUKTŮ A SLUŽEB

materiály. Certifikát Natureplus ® zaručuje jejich zdravotní
kompatibilitu, ekologickou výrobu a vhodnost použití.

DIN EN 14001:2009
Umweltmanagementsystem
Zert-Nr. 010208GUTEX00

Fasáda

Výstavba

Autor fotografie: Fa. GUTEX

Střecha

011-7D082

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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Nejlepší tepelná ochrana
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