ISOVER SK-C
ISOVER SK-C – tai minkšta mineralinės vatos
juosta, įvilkta į stiklo audinį, naudojama
konstrukcijų sandarinimui.

Produkto aprašymas
Minkšta mineralinės vatos juosta, įvilkta į stiklo audinį, naudojama konstrukcijų sandarinimui.
Atspari puviniui ir apdorota silikonu, siekiant apsaugoti nuo vandens poveikio. Supakuota į
ritinius. Skirta naudoti gyvenamosios, visuomeninės ir pramoninės paskirties pastatuose.
Gaminama pagal standartą EN 13162, ženklinama CE ženklu. Saugos ir sveikatos reikalavimų
atitiktį patvirtinantys dokumentai: M1 klasifikacija, EUCEB sertifikatas ir ženklinimas.

Techniniai parametrai
Žymėjimo kodas pagal CE
Šilumos laidumo koeficientas
Degumo klasė
Vandens garų varžos faktorius μ
Vandens įmirkis, trumpalaikis
Vandens įmirkis, ilgalaikis
Danga

MW-EN13162-T3-MU1
0,039 W/m·K, deklaruojama λD vertė
A2-s1,d0 euroklasė
1
WS (≤1 kg/m2)
WL(P) (≤3 kg/m2)
Bespalvis stiklo audinys

Produkto paskirtis ir naudojimas
Paskirtis
Pagrindinė naudojimo sritis - sujungimų sandarinimas sienų, lubų bei grindų konstrukcijose, kaip
pavyzdžiui, tarpų aplink langų ir durų rėmus sandarinimas, sandūrų tarp surenkamų
daugiasluoksnių betoninių plokščių sandarinimas. Taip pat naudojama rąstų sujungimams
sandarinti rąstiniuose namuose. Naudojama naujai statomuose bei renovuojamuose pastatuose.

Montavimas
ISOVER SK-C juostos paprastai montuojamos sujungimuose, nenaudojant jokių specialių
tvirtinimo elementų. Į tarpus alink durų ar langų rėmus juostos įspraudžiamos. Optimalios
izoliacijos savybės užtikrinamos tuo atveju, kai izoliacija užpildo visą izoliuojamą ertmę.

Pakuotė
Plastikiniai paketai, kuriuose vata yra suspausta iki 75% jos tūrio (medžiagos kiekis paketuose
pateiktas informacijoje apie matmenis).

Sandėliavimas ir darbas

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens
patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant
su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis
naudojimo instrukcijomis.

Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse
14000 mm (ilgis)
Paketas
Produkto
Nr.
18540
18542
18544
18546
18541
18549
18543

Storis,
mm
20
20
20
20
20
20
20

Plotis,
mm
90
115
140
170
200
225
240

m/pak.

rul./pak.

140
140
112
98
70
70
56

10
10
8
7
5
5
4

Susiję dokumentai
Spausdinti produkto aprašymą (PDF)
Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)

Papildoma dokumentacija
Isover statybinė izoliacija. Produktų katalogas
Saugaus naudojimo instrukcijos lapas (SUIS)
M-1 klasifikacija ISOVER KH, LHK,SK-C (anglų k.)
LEED ir Isover sprendimai (anglų k.)

Susiję produktai
Isover KH
Isover TK
Isover LHK

