Popis výrobku:
Stěnový díl maxplus 250N (tloušťka dílu - tedy síla izolace je 250 mm) byl vyvinut
pro systémy ztraceného bednění z polystyrenu maxplus a maxplus aku, kde slouží
jako venkovní tepelná izolace. Jeho základní použití je určeno pro pasivní a
nízkoenergetické domy, jejichž požadavky na tepelně-izolační vlastnosti
obvodových stěn jsou značné. Pro tyto domy je výrobek primárně určen.

Popis systému ztraceného bednění z polystyrenu:

NOVÝ STĚNOVÝ DÍL

 výborné tepelně-technické vlastnosti vhodné pro pasivní a nízkoenergetické domy
 jednoduchý, kompletní a variabilní systém
 obvodová stěna bez tepelných mostů od kotevních prvků
 rychlá a přesná výstavba velmi vhodná k svépomocné realizaci
 hmotnost ztraceného bednění zaručuje snadnou montáž, manipulaci a levnou
dopravu
 „zdí“ se a zatepluje v jednom kroku
 subtilní konstrukce železobetonového jádra zaručuje minimální tloušťku obvodové
stěny a velkou stabilitu stěnové konstrukce při neomezené výšce stěny
 délkový modul stěny po 50 mm

MAXPLUS 250N
250

a) maxplus (standardní systém ztraceného bednění z polystyrenu)
Neoporové stěnové díly mají speciální zámkový systém. Spojením dílů z neoporu
pomocí rozebíratelných plastových příček se vytvoří ztracené bednění
s oboustrannou tepelnou izolací. Následným vyplněním betonovou směsí vzniká
monolitické železobetonové jádro. Povrchovou úpravu stěn lze vytvořit tenkovrstvou
omítkou s perlinkou, jádrovou omítkou a štukem, obkladem (SDK deskami,
keramickým nebo dřevěným obkladem), atd.

b) maxplus aku (systém umožňující akumulaci do betonového jádra stěny)
Neoporové stěnové díly a cementovláknité desky mají speciální zámkový systém.
Spojením neoporových dílů a cementovláknitých desek pomocí rozebíratelných
plastových příček se vytvoří ztracené bednění. Následným vyplněním betonovou
směsí vzniká monolitické železobetonové jádro. Povrchovou úpravu stěn lze vytvořit
tenkovrstvou omítkou s perlinkou, jádrovou omítkou a štukem, obkladem (SDK
deskami, keramickým nebo dřevěným obkladem), atd.
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STĚNOVÝ DÍL MAXPLUS 250N
250

Technické parametry:
Montáž:

250
250

2) maxplus aku

250

Povrchová úprava

Systémy:

|2|

Dodavatel:

www.asting.cz

Výrobce:

www.izopol.cz

OCENĚNÝ EXPONÁT V SOUTĚŽI

ZLATÁ MEDAILE IBF 2011

1) maxplus

