TECHNICKÝ LIST
Gold isolation® Normal
(objemová hmotnosť - 14 kg/m³)

Popis výrobku
Gold isolation® je tepelná a zvuková
izolácia vyrobená zo 100% ovčej vlny.
Izolácia Gold isolation® je ekologicky
a hygienicky nezávadná, odolná voči
plesniam, horeniu, hlodavcom, moliam a iným škodcom.
Použitie
Gold isolation® sa používa na tepelnú a zvukovú ochranu mechanicky
nezaťažovaných konštrukcií budov.
Vďaka jedinečným tepelnoizolačným
vlastnostiam je izolácia dokonale
prispôsobená pre difúzne otvorené
nízkoenergetické a pasívne drevené
stavby. Vhodná na izolovanie v extrémnych klimatických podmienkách. Izolačný pás je určený na
izoláciu všetkých typov šikmých
strešných konštrukcií, podkroví a
stropov ako medzikrokvová, nadkrokvová a podkrokvová izolácia,
výplň rôzných dutín konštrukcií,
všetkých typov drevených stien, ako
aj špár v zrubových drevostavbách
a tiež ako izoláciu podláh.

Montáž
Montáž v kolmých a šikmých konštrukciách pomocou zavesenia
alebo vyväzovania, vo vodorovných konštrukciách montáž ukladaním. Pri montáži nie sú potrebné žiadne ochranné pomôcky.

Technické parametre

Parameter

Symbol

Hodnota

Normovaný predpis

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti

λ

0,040 W/(m•K)

STN EN 12667

Trieda reakcie na oheň

-

E

STN EN ISO 11925-2

Trieda presnosti tolerancie hrúbky

-

T5

STN EN 823

Odchýlka hrúbky

-

-0%+5%

STN EN 823

Vážený činiteľ zvukovej pohltivosti

α

C

STN EN ISO 354

Krátkodobá nasiakavosť čiastočným ponorením

Wp

0,75 - 1,0 kg/m²

STN EN 1609

Difúzia vodnej pary

µ

1 (-)

STN EN 12086

Teplota samozápalu

-

560 °C

-

SK technické posúdenie

-

-
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Parametre

Označenie
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Prečo práve izolácia Gold Isolation® ?
izolácia je ako jediná na trhu 100% ekologická, bez prímesi a umelých spojív
°
výhody izolácie spočívajú v unikátnosti
materiálu, akým je ovčia vlna už po celé
stáročia a taktiež v jedinečnom procese
výroby pomocou chránenej technológie
°
ovčia vlna ako prírodNÝ MATERIÁL SAMOVOLNE TERMOREGULAČNE reaguje na zmenu
podmienok V OVZDUŠÍ, čo znamená, že v lete
chladí a v zime ohrieva
°
pomocou našej izolácie pomáhame šetriť
ENERGETICKÉ náklady na bývanie
°
výborne pracuje s vodou a vodnými parami,
má vysokú schopnosť pohlcovať vlhkosť,
pritom nestráca svoje jedinečné IZOLAČNÉ
vlastnosti
°
difúzne priepustná, reguluje vlhkosť vzduchu a preto vytvára ideálnu mikroklímu v
ovzduší Vášho domova bez plesní
°

IZOLÁCIA GOLD ISOLATION® JE HYGIENICKY
A ZDRAVOTNE NEZÁVADNÁ

filtruje rôzne škodlivé substancie ako
radu vírusov, formaldehydov, aldehydoV,
OZÓN a podobne, doporučuje sa hlavne pre
alergikov
°
stálosť materiálu je garantovaná počas
celej pôsobnosti izolácie v stavbe, to znamená, že časom nespadá, nedeformuje sa
a nestráca svoje termoregulačné a
izolačné vlastnosti
°
vďaka vysokému stupňu SAMOvznietenia
A SAMOZHÁŠAVOSTI ZABEZPEČUJE KVALITNÚ
ochranu proti požiaru
°
vlákno ovčej vlny dosahuje veľmi dobrú
mechanickú pružnosť, naša izolácia je
preto vhodná do akýchkoľvek tvarov podkroví a stien
°
20 ročná záruka na výrobok s doživotnou
garanciou
°
ovčia vlna je trvale obnoviteľná surovina
a výroba izolácie z nej je environmentálne
vhodná

Balenie, preprava a skladovanie
Izolácia Gold isolation® je balená v rolkách, zabalená v PE fólii a dodávaná vo forme voľných balíkov. Ochranný obal izolácie je označený logom výrobcu, výrobým štítkom, ktorý označuje parametre výrobku a logom
chránenej technológie výroby. Izoláciu napriek výborným hygroskopickým vlastnostiam odporúčame prepravovať v krytých dopravných prostriedkoch a nevystavovať pri preprave tlaku záťaže. Skladovať v krytých
skladovacích priestoroch naležato s tlakovou záťažou troch, maximálne štyroch balení na sebe.
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