Informacje o produkcie
Utworzono 17-01-2018

Płyta pilśniowa do izolacji podłóg Steico FLOOR
Cena : 31,90 zł
Producent : STEICO
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : < 0
Średnia ocena : brak recenzji
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Steico floor to płyta pilśniowa miękka, doskonały materiał do izolacji
cieplnej i do izolacji akustycznej wielu rodzajów podłóg.
System Steico floor jest wolny od mostków akustycznych oraz jest to świetna izolacja akustyczna od dzwięków uderzeniowych i powietrznych. Właściwości
izolacyjne cieplne pozwalają na utrzymanie stałego klimatu w pomieszczeniach.
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Format [mm] - 1200 x 380
- świetna izolacja akustyczna od dzwięków uderzeniowych i powietrznych
- mechaniczne mocowanie podłóg do listew
- doskonałe właściwości izolacyjne
- materiał otwarty dyfuzyjnie
- reguluje klimat w pomieszczeniu poprzez duże zdolności sorpcyjne
- materiał ekologiczny, przyjazny dla środowiska
- nadaje się do powtórnego przetworzenia
- materiał izolacyjny z włókna drzewnego dopuszczony do użytku przez nadzór budowlany
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Płyty do izolacji podłóg Steico floor charakterystyka:

Krawędzie

U

Oznaczenie płyt

WF EN 13171 T3 CS(10??Y)40
TR2,5 AF 100
pióro i wpust
E

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D
[?W?/?(?m?*?K?)]

0,039

Deklarowany opór cieplny RD [(?m2?*?K?)?/?W]

1,0?/1,5

Obliczeniowy wspłczynnik przewodzenia ciepła [W?/?(?m?*?K?)]

0,041 (gemäß Zulassung Z
23.15-1452)

Gęstość [kg?/?m3]

ok. 160

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej

5

Wartość sd [m]

0,2?/?0,3

Właściwa pojemność cieplna c [J?/?(kg?*?K)]

2.100

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym 10
[N?/?mm2]

0,04

Wytrzymałość na ściskanie[kPa]

40

Oporność przepływu powietrza[(?kPa*s?)?/?m2]

?100

Surowce

Włónko drzewne, klejenie
warstowe

Kod odpadu (EAK)

030105?/?170201

M

Klasyfikacja ogniowa PN EN 13501-1
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Płyta pilśniowa do izolacji podłóg Steico floor
Grubość Format [mm] Format po
Ciężar
Szt.?/?Pal. m
Pow.
Ciężar?/?Pal.
[mm]
złożeniu [mm] [kg?/?m]
/?Pal. krycia?/?Pal. [kg]
40

1.200?*?380 1.186?*?366

6,40

84

38,3

36,5

ca. 260

60

1.200?*?380 1.186?*?366

9,60

54

24,6

23,4

ca. 250

Dostępne opcje Płyta pilśniowa do izolacji podłóg Steico FLOOR
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Cena 1 m2 w/g wymiarów: 1200x380x40 mm (+0,10 zł), 1200x380x60 mm (+14,90 zł).

