ISOMODUL 50 mm

TEHNISKIE DATI
ĪPAŠĪBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 % kokšķiedra
Kalibrēta gluda virsma
Universāls būvmodulis iekštelpām un
āra apstākļiem
Piemērots lietošanai sienām,
griestiem, grīdām
Ātra un vienkārša uzstādīšana
Aukstuma tilta novēršana bez šuvju
apstrādes ar līmlenti
Papildu siltumizolācija
Papildu skaņas izolācija
Dabīgs un elpojošs materiāls

Biezums

mm

50

Platums

mm

625

Garums

mm

1200

Plākšņu skaits uz paletes

gab.

Daudzums uz paletes

m

Derīgie izmēri

mm

625 x 1160 =
0,725 m²

Plāksnes platība

m²

0,75

Taisnstūrainums

mm/m

≤2

Malas taisnums

mm/m

± 1,5

Blīvums

kg/m³

≥ 230

W/m• K

≤ 0,049

Siltuma vadāmība

2

Ugunsizturība
Skaņas caurlaidības
indekss Rw

SILTUMIZOLĀCIJA

SKAŅAS IZOLĀCIJA

47,25

E
dB

Ūdens tvaiku caurlaidība kg/m²•s•Pa
Lieces stiprums

63

N/mm²

VIENKĀRŠA UN
ĀTRA UZSTĀDĪŠANA

27
≥ 1,0 •10-9
≥ 1,5

100% KOKŠĶIEDRA

UZSTĀDĪŠANA
Isomodul plāksnes malas profils ir ģeniāls un
vienkāršs risinājums, kas ir domāts lietošanai gan
iekštelpās, gan arī āra apstākļos. Noder gan grīdu
ieklāšanā soļu trokšņa slāpēšanai, gan kā sienas,
griestu un jumtu izolācija vai arī koka karkasu
iekšējai un arējai apdarei.

UZKLĀŠANA UZ GRĪDAS
Isomodul izmanto grīdu konstrukcijās kā skaņas un
siltuma izolācijas materiālu. Ar vienlaidus klājumu arī
plānu grīdas segumu gadījumā tiek panākta
optimāla izolācija. Integrētā ieklāšanas līste ir
domāta

grīdas

dēļu,

īsu

dēlīšu

vai

parketa

piestiprināšanai naglojot. Ieklājot kā visas virsmas
pamatu, grīdas seguma materiālu (parkets, lamināts,
mīkstais segums, linolejs) līmēšanai.

IEKLĀŠANA UZ SIENAS
Ar Isomodul palīdzību ir iespējams panākt lielisku
siltuma un skaņas izolāciju kopā ar gatavo sienas
virsmas klājumu (sienu var pēc tam apmest). Ar
māla apmetumu iekštelpās var panākt lielisku
telpas klimatu. Arī āra apstākļos, izmantojot
Isomodul, var noklāt virsmu ar speciālu apmetumu.
Āra apstākļos kā siltuma un/ vai skaņas izolāciju
izmanto visā virsmā ieklātu Isomodul.
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