CSALÁDI HÁZ UTÓLAGOS HOMLOKZATI
HŐSZIGETELÉSE SMARTWALL S C2
TERMÉKKEL

Tisztelt Partnereink!

Egy székesfehérvári családi ház kivitelezése kapcsán mutatjuk be SMARTwall S C2
termékünket. Az épületre Knauf Insulation hőszigetelő rendszer került, a tulajdonos
részéről megfogalmazódott igényeknek megfelelően, amelyek az alábbiak voltak:


Kiemelkedő zajcsillapítás



A korlátozott szigetelhetőségi keresztmetszet miatt kimondottan jó
hőszigetelő képesség: Alacsony deklarált hővezetési tényező λD = 0,034
W/mK



Tűzbiztonság: A1 tűzvédelmi besorolás.



Jó páraáteresztő képesség



Páradiffúziós ellenállási együttható μ = 1



A KNAUF INSULATION SmartWall kontakt hőszigetelő rendszerek esetében előzetes felületi
előkészítés igényelhető a vakolható kőzetgyapot lapok felületére, amely egy speciális, mész
alapú bevonatot jelent.
Tetszés szerint csak az egyik, vagy akár mindkét oldalra kérhető a bevonat, az egy oldali
bevonat a „C1” nevet kapta, míg a mindkét oldalon felhordott bevonat „C2” néven rendelhető.
A bevonat speciális tapadóhídként viselkedik a szálas kőzetgyapot tábla és a felhordáskor
képlékeny konzisztenciájú ragasztó között.
A „C1 /C2” bevonat a kőzetgyapot hőszigetelő táblák megjelenését is megváltoztatja, hisz az
eddig megszokott sárgás-zöld árnyalat helyett tört fehér színben találkozhatunk ezekkel a
termékkel.

Előnyök:
Gyorsabb kivitelezés


A bevonatos felület (egyoldali/kétoldali) lehetővé teszi a beépítési idő lerövidítését

Könnyebb kezelés


Kisebb kiporzás



Könnyebb anyagmozgatás



Jobban vágható



ompakt felület = biztosabb fogás a kivitelező számára

Idő- és pénzmegtakarítás


A bevonatos termékek megőrzik a kőzetgyapot termékek összes előnyét, emellett sokkal
kényelmesebb és gyorsabb kivitelezést garantálnak



Csökken a kivitelezés költsége a kivitelezési idő akár 25%-ot is elérő rövidülésének
köszönhetően!



Kisebb mennyiségű ragasztó/glett anyagra van szükség! A megtakarítás elérheti a
négyzetméterenkénti 4 kg –ot is!

Tisztelt Partnerünk!
2018.május 25.-én életbe lépett az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet, angolul General
Data Protection Regulation.
A rendelet szövege magyarul:
https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege
és angolul:
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation
Azért, hogy a jövőben is a rendeletnek megfelelően járjunk el az Ön adatainak kezelésében, és
továbbra is tájékoztathassuk Önt a Knauf Insulation havi Szakmai Hírlevelének keretein belül,
engedélyt szeretnénk kérni Öntől, hogy e-mail elérhetőségére a továbbiakban is küldhessük
hírlevelünket.
Mindehhez a következő lépésekre van szükség:
1. Jelen levelünkben egy link található, ami a honlapunkon egy adatkérő aloldalhoz vezet.
2. Ennek az aloldalnak a kitöltésére kérjük Önt.
3. Kitöltés után Ön egy e-mailt kap az Ön által megadott e-mail címre

4. Az e-mail elfogadásával Ön megerősíti, hogy Szakmai Hírlevelünket továbbra is fogadni
kívánja, az ahhoz szükséges adatok használatát Ön engedélyezi számunkra.
5. Amennyiben ezt a megerősítést nem küldi el számunkra, adatait töröljük, és 2018.május
25. után nem küldünk több hírlevelet az Ön számára.
Bízva sikeres együttműködésünkben köszönjük szíves figyelmét!
Tisztelettel:
A Knauf Insulation csapata

