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Charakterystyka ogólna

Zastosowanie produktu: izolacja termiczna i akustyczna

dachów połaciowych, stropów, stropodachów wentylowa-

nych, poddaszy i ścian budynków mieszkalnych, hal przemy-

słowych, chłodni, budynków o skomplikowanej architekturze

i trudnodostępnych przestrzeniach.

Cechy szczególne: celuloza otrzymywana z makulatury –

pojedyncze włókna celulozy są wyodrębniane w procesie

rozdrabniania, a następnie zabezpieczane środkiem impre-

gnującym (własny patent producenta).

� Zimą zapewnia zdrowe ciepło. Dzięki współczynnikowi

przewodzenia ciepła o wartości 0,040 W/mK uzyskuje się już

przy niewielkich grubościach izolacji niskie standardy ener-

getyczne.

� Chroni w przypadku pożaru. Dzięki sprawdzonemu, nie

powodującemu podrażnień ani alergii środkowi impregnacji

przeciwogniowej sklasyfikowany jako trudnopalny nieroz-

przestrzeniający ognia, nie wydziela podczas pożaru trują-

cych substancji, nie topi się, ulega jedynie zwęgleniu w bar-

dzo powolnym tempie. Dzięki tym właściwościom chroni kon-

strukcje i części budynków przed rozprzestrzenianiem się

ognia. Wypełnia bezspoinowo przegrody, przez co wyelimi-

nowane zostają mostki termiczne.

� Latem gwarantuje dobry klimat w domu. W przeciwień-

stwie do tradycyjnych materiałów izolacyjnych dzięki budowie

włókien i dużej ilości powietrza między nimi THERMOCEL®

zapewnia przyjemny chłód.

� Chroni Państwa dom przed szkodami budowlanymi. Wilgoć

jest główną przyczyną powstawania szkód budowlanych,

dzięki doskonałym właściwościom dyfuzyjnym i niestosowa-

niu paraizolacji chroni budynki przed jej negatywnymi skutka-

mi i umożliwia „oddychanie” przegród, a impregnat dodatko-

wo zabezpiecza przed rozwojem grzybów.

Dane techniczne

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]: 0,040

Gęstość pozorna [kg/m
3
]: 29-65

Klasyfikacja ogniowa: materiał odporny na działanie ognia

zewnętrznego, nie rozprzestrzenia ognia

Zastosowanie w temperaturach [°C]: od -50 do +80

Osiadanie przy otwartym nadmuchu (29 kg/m
3
): 7%

Wilgotność sorpcyjna: 13%

Gwarancja: 10 lat

Cena: obejmuje koszt materiału i robocizny i jest każdorazo-

wo ustalana z licencjonowanym wykonawcą poleconym przez

EcoService. 

ile to kosztuje – propozycja firmy ECOSERVICE

ECOSERVICE Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 3/61, 25- 361 Kielce

tel./faks 041 348 01 74, tel. 041 344 27 49

www.ecoservice.com.pl
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