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FG - FG
Thermotop FG - FG este o placa izolatoare cu miez PIR de înaltă performanță cu o acoperire din doua folii FG – suport mineral
cu insertii de ﬁbra de sticla cu rol de armatura.
FG - FG face parte din gama de plăci izolatoare Thermotop, pentru proiectele industriale.
Atunci când folosiți Thermotop pentru proiectele dvs., puteți avea încredere că
ați ales cea mai bună soluție.
Plăci izolatoare din spumă rigidă de mare randament cu λ D, de 0,022 W/mK
Thermotop FG este aprobat și aplicat în combinație cu sisteme de acoperișuri monostrat și multistrat, ﬁxate și/sau
echilibrate mecanic
Ÿ Produs fără agenți de expandare cu CFK/HCFK și cu acoperire cu folie cu emisii scăzute
Ÿ Rezistență la compresiune ≥ 125 KPa.
Ÿ
Ÿ

FG - FG este proiectat pentru a oferi un nivel ridicat de izolare termică, oferind soluția optima în construcții noi și renovări.
Indiferent dacă construiți sau modernizați, luați în considerare eﬁciența energetică a casei dumneavoastra. Puteți avea multe
beneﬁcii, inclusiv costuri reduse ale energiei și condiții de viață mai bune.

BV – BV
Thermotop BV – BV este o o placa izolatoare cu miez PIR de înaltă performanță cu o acoperire din doua folii BV – membrana
cu rol de bariera de vapori.
Peretii exteriori sunt zonele cu ponderea cea mai insemnata din totalul pierderilor de caldura pentru o cladire. Cea mai
importante aplicatie a placilor Thermotop BV – BV este : termoizolarea peretilor exteriori prin prindere mecanica si/sau adeziv.
*Thermotop BV – BV este potrivit pentru sisteme traditionale
de izolare cu plasa si tencuiala.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Ÿ

Plăci izolatoare din spumă rigidă de mare randament cu λ D, de 0,022 W/m.K
Produs fără agenți de expandare cu CFK/HCFK și cu acoperire cu folie cu emisii scăzute
Potrivit pentru proiecte noi de construcție și renovare
Clasa de reactie la foc D
Posibilitatea de a se produce cu imbinare tip L care asigura continuitatea termoizolatiei si duce la evitarea fenomenului de
punte termica.

AL – AL
Topanel Thermotop AL – AL este o placa izolatoare cu miez PIR, acoperita cu două fețe din folie de aluminiu etanșe la gaze
cu grosimea de aproximativ 50 μm, cu umplutură etanșă, utilizat pentru soluții termice eﬁciente ale clădirilor industriale,
comerciale și rezidențiale.
Thermotop AL – AL nu se fololoseste cu adeziv, doar prindere mecanica.
Rezistență la compresiune ≥ 175 KPa⃰.
Principalele aplicati pentru Thermotop AL – AL sunt:
Ÿ Izolarea pentru asigurarea unei bariere termice la acoperisuri
Ÿ Izolarea peretilor in cazul in care se solicita crearea unei bariere termice si a barierei de vapori
Ÿ Izolarea pardoselilor in cazul in care este necesara utilizarea unor suprafete radiante
Ÿ Miez termoizolant intre elementele de zidarie ale peretilor exteriori pentru a imbunatati izolarea termica a cladirilor, rezistenta
la foc si reducerea umiditatii.
⃰ Valabil cu densitate ≥ 36 kg/m3
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rezistenta la compresiune ≥ 125 KPa;
AL-AL rezistenta la compresiune ≥ 175 KPa;⃰

⃰ Valabil cu densitate ≥ 36 kg/m3
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