Plánování

GUTEX Implio® Parapetní klín
TECHNICKÝ LIST
Technická data
Typ spojení
Tloušťka (mm)
Délka* (mm)
Hloubka* (mm)

GUTEX Implio
tupé hrany
30/40
na zadní hraně, 3-5° sklon

do 300
185

Specifická tepelná kapacita
(J/kgK)

2100

Jmenovitá hodnota tepelné
vodivosti λD (W/mK)

0,043

Jmenovitá tepelná vodivost
λ (W/mK)

0,045

Pevnost v tlaku / síla (kPa)

150

Pevnost v ohybu v tahu
(kPa)

30

Vodní propustnost
(kg/m2)

≤ 1,0

Odpor proudění vzduchu (kPas/m2)

100

Znalecké posudky/schválení

Parapetní klín - ekologický

Dřevěná izolační deska z měkkých vláken bez
cementové laminace se sklonem parapetu
Výhody

do 3.000

Objemová hustota (kg/m3)

Požární odolnost

®

Euro třída dle DIN EN 13501-1: E
ift-Rosenheim, MO-01/1 leden
2007 – stavební propojení
oken,
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Vynikající tepelná izolace
Vynikající kapacita akumulace tepla
 letní horka - zimní ochrana proti chladu
Zlepšení zvukové izolace
Regulace vlhkosti
Otevřeno pro difúzi par
Ucelené a komplexní systémové řešení(„dřevo ve dřevě“) v oblasti spojení pro
GUTEX-ETICS izolace fasád
Konzistentní a inovativní
vývoj tepelně izolačního kompozitního
systému GUTEX
Velké množství ušetřeného času a tím
cenová výhoda pro zpracovatele
Obrovské zlepšení kvality v provedení
Optimální a profesionální vzhled vytváří
důvěru u koncového zákazníka
Dřevo jako udržitelný zdroj
Recyklovatelný
Vyrobeno v Německu
(Schwarzwald)
Biologicky neškodná výstavba
(certifikováno "natureplus" )

*Klínové desky jsou vyráběny podle specifikace zákazníka v jednotlivé hloubce a délce. Na přání jsou možné různé rozměry desek.
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OBLASTI POUŽITÍ
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Vnější
Pro izolaci pod parapety
na fasádách GUTEX
ETICS
Používá se jako druhá
úroveň těsnění pod
parapetem pro fasády
GUTEX ETICS
Podle DIN 4108-10:
WAPzh

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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Hotline
GUTEX Aplikační technologie
Info-Linka: +420 602 759 917
info@gutexcz.com

CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.
Výhradní dovozce ČR, SK, PL
Litvínovice 119 | CZ-370 01 České Budějovice
Tel. : + 420 602 759 917 | www.gutexcz.com | info@gutexcz.com
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Dobrý pocit a správné
rozhodnutí.
To je GUTEX Efekt.

