PAL OSB
Optymalna izolacja cieplna
dla nowych i przy renowacji starych budynków.

System izolacyjny
pod dachy metalowe
lub pokrycia ∏upkowe.
Wielkopowierzchniowa,
ciàg∏a izolacja cieplna
oraz ochrona przed
goràcem.
Doskona∏e parametry.
Odporna na nacisk.
Ze zintegrowanà
p∏ytà z drewna
aglomerowanego
Oszcz´dnoÊç czasu
i kosztów
przy uk∏adaniu
Ca∏opowierzchniowa
konstrukcja
wewn´trzna
Ochrona przed
smogiem elektrycznym.
Nieszkodliwe dla
Êrodowiska
naturalnego: sztywna
pianka PUR/PIR
bez FCKW, HFCKW,
formaldehydów
ani w∏ókien
Dodatni bilans
ekologiczny.
LINITHERM PAL OSB
na deskowaniu

SYSTEMY IZOLACYJNE
LINITHERM PAL OSB - izolacja cieplna oraz ca∏opowierzchniowa podbudowa
wykonana w jednym procecie roboczym.
Dachy metalowe oraz ∏upkowe
zyskujà w architekturze ostatnich lat
coraz wi´ksze znaczenie,
poniewa˝ oferujà atrakcyjne
rozwiàzania geometryczne mogàce
zaspokoiç indywidualne ˝yczenia
klientów. Podwy˝szone wymagania
izolacji cieplnej oraz ochrony
przed goràcem równie˝ i w tym
przypadku doprowadzi∏y
do stworzenia nowych rozwiàzaƒ
systemów izolacyjnych, które sà z
punktu widzenia fizyki budowli
niezwykle rozwini´te: System
izolacji dachów spadzistych
stanowi jednoczeÊnie izolacj´
cieplnà i ca∏opowierzchniowà
konstrukcj´ wsporczà dla poszycia
w jednym elemencie. Systemy z
jednostronnym oklejeniem p∏ytà
OSB zosta∏y opracowane dla
starych lub nowych odeskowanych
dachów.

Zalety obróbki dla
profesjonalistów.

Dane techniczne

LINITHERM PAL OSB

Rdzeƒ izolacji z twardej pianki
poliuretanowej zapewnia
maksymalne wartoÊci izolacji przy
minimalnej gruboÊci p∏yty. Solidne
∏àczenia kraw´dzi umo˝liwiajà
racjonalne uk∏adanie bez mostów
cieplnych nad deskowaniem
drewnianym pokrytym folià
os∏onowà.
P∏yty z drewna aglomerowanego
(gruboÊç 22 mm) sà odporne na
wilgoç i mo˝na po nich chodziç,
tworzà one ca∏opowierzchniowà
konstrukcj´ wsporczà dla pokrycia
z metalu, ∏upków lub cementu
w∏oknistego. Dzi´ki temu unikniecie
Paƒstwo czasoch∏onnego szukania
odpowiednich punktów
mocowania.

Pokrycie mo˝na mechanicznie
zamocowaç na dowolnym miejscu.
Wyci´cia w dachu mo˝na
dopasowaç przy pomocy typowych
narz´dzi do drewna. Tak˝e w tym
przypadku mocowanie po∏àczeƒ
nie nastr´cza trudnoÊci.
Zachowaj dystans.
Na elementy LINITHERM PAL OSB
nanoszona jest odpowiednia
warstwa dzielàca. Zapewnia ona
szybkie i bezpieczne
odprowadzenie skondensowanej
pary wodnej spomi´dzy
metalowego dachu a warstwy
dzielàcej . Powsta∏y odst´p
redukuje równie˝ d˝wi´ki
rozchodzàce si´ w materia∏ach.
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PUR/PIR - twarda pianka wed∏ug DIN EN 13165, klasa materia∏owa B2,
Typ u˝ycia PUR 024 DAD, obustronnie z folià aluminiowà
Warstwa kryjàca (powierzchniowa): z obrobionà p∏ytà drewnianà 22 mm, do umocnienia pokrycia z metalu
lub ∏upku
¸àczenie kraw´dzi:
obwodowe ∏àczenie zamkowe N+F obwodowe ∏àczenie zamkowe F+N,
p∏yta OSB z ∏àczem F+N
Uwaga:
Podczas pracy nad dolnym kryciem oraz ca∏ej konstrukcji dachowej nale˝y
dotrzymywaç przepisów, wskazówek i zaleceƒ w za∏àczonej ulotce firmy Linzmeier
Oznaczenie wed∏ug EN:

panel wielowarstwowy, sk∏ad: PUR - EN 13165 - T2 - DS(TH)9 - CS(10\Y)100
plus p∏yta z drewna aglomerowanego 22 mm

Rozmiary systemu dachowego:
gruboÊç mm
∏àcznie OSB p∏yta

102
122
142
162

gruboÊç mm
PUR/PIR

80
100
120
140

Inne gruboÊci po z∏o˝eniu zapytania.

Wasz specjalistyczny sprzedawca

1180 mm x 1180 mm (= rozmiary wyliczeniowe)
gruboÊç mm

22
22
22
22

λD W/(mK)
element PUR/PIR

wartoÊç
U [W/(m2K)]

wartoÊç R
[m2K/W]

0,024
0,024
0,024
0,024

0,28
0,22
0,19
0,16

3,50
4,34
5,17
6,00
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Rdzeƒ izolacyjny

