Untersparren-Dämmsystem
Innenwanddämmung

 LINITHERM PAL GK

Cienka izolacja wewn´trzna
dla wygody mieszkania.
Idealna izolacja pod krokwiami i na Êcianach.
Uzyskacie przestrzeƒ mieszkalnà, zaoszcz´dzicie energi´ i dbacie o Êrodowisko naturalne.

Doskona∏e parametry izolacyjne
hD=0,024 W/(mK)

Monta˝ bezpoÊrednio pod krokwiami

Niewielka wyskoÊç monta˝u –
uzyskanie wi´kszej przestrzeni.

Wewn´trzna strona gotowa
do tynkowania i tapetowania.

 Ze zintegrowanà
ochronà paroszczelnà.
 Nie trzeba dodatkowego
rusztu z ∏at.
 ochrona przed elektrycznym
smogiem
 Prawid∏owa konstrukcja punktu
widzenia fizyki budowli
 Wielkopowierzchniowa
ciàg∏a izolacja cieplna.
 Materia∏y nieszkodliwe dla
organizmu cz∏owieka twarda
pianka PUR/PIR nie zawiera
FCKW, HCKW, formaldehydu
ani w∏ókien.
 Produkt ekologiczny.

Budowanie bez placu budowy.

Komfort mieszkania
pod dachem.
Przestrzeƒ mieszkalna jest wa˝na
i kosztowna. Wn´trza poddaszy
oferujà dodatkowà przestrzeƒ.
Ju˝ przy nachyleniu dachu
dobudówki wynoszàcym 25° przy wystarczajàcej Êciance
kolankowej nawet od 12°, przy
nachyleniu dachu 50° macie
Paƒstwo pod dachem przestrzeƒ
wytarczjàcà na dwa pi´tra.
JeÊli robicie Paƒstwo nowy dach,
to polecamy izolacj´ na krokwiach.
Tam, gdzie to niemo˝liwe, elementy izolacyjne systemu LINITHERM
∏atwo, szybko i z oszcz´dnoÊcià
miejsca, stworzà pod krokwiami
dodatkowà szczelnà izolacj´ bez
mostów cieplnych.

LINITHERM PAL GK, izolacja pod krokwiami to coÊ wyjàtkowego!
Zapomnijcie o wszystkim, o czym trzeba by∏o pami´taç przy standardowych izolacjach
poniewa˝ w systemach izolacyjnych LINITHERM zosta∏o zawarte wszystko na raz:

Pomiar temperatury poka˝e – tu
zosta∏a wprowadzona optymalna izolacja z systemem LINITHERM:
Oszcz´dnoÊç kosztów ogrzewania,
zysk przestrzeni mieszkalnej oraz
ochrona Êrodowiska naturalnego
wszystko w jednym procesie.

powy˝ej:
LINITHERM PAL GK
twarda pianka PUR/PIR
po obu stronach kryjàca warstwa folii aluminiowej (= ochrona paroszczelna) wraz z obciàgni´tà p∏ytà z kartonogipsu
(dost´pny równiez z p∏ytà gipsowà z w∏óknem)
poni˝ej:
LINITHERM PAL 2
twarda pianka PUR/PIR
po obu stronach kryjàca warstwa folii aluminiowej (= ochrona paroszczelna)

 Doskona∏e parametry izolacyjne
przy minimalnych gruboÊciach
twardej pianki PUR/PIR
hD = 0,024 W/(mK)
 Efektywna ochrona przed
upa∏em i stratami ciep∏a.
 Ochrona paroszczelna, ˝eby
wilgoç nie mia∏a ˝adnych szans.
 PrzemyÊlany system kraw´dzi,
˝eby osiàgnàç doskona∏à szczelnoÊç. Systemy izolacyjne
LINITHERM mo˝na obrabiaç i
mocowaç tak szybko jak drewno.
 Z izolacjà mi´dzykrokwiowà
klasy materia∏owej A1 uzyskacie
Paƒstwo konstrukcj´ F30B (patrz
atest)

 Bez dodatkowego rusztu z ∏at.
StabilnoÊç p∏yty umo˝liwia prac´
na krokwiach do 87 cm!
 P∏yty z kartonogipsu (GK) lub
p∏yty gipsowe z w∏óknem (GF) od
strony pomieszczenia sà gotowe
do tynkowania i tapetowania.
 Przede wszystkim macie Paƒstwo
naszà 100% gwarancj´:
U˝ywamy wy∏àcznie twardej pianki
PUR/PIR w∏asnej produkcji z kontrolowanà jakoÊcià, nie zawierajàcej
FCKW, HCKW, formaldehydów
ani w∏ókien wed∏ug DIN EN .
 twarda pianka PUR/PIR jest
odporna na gnicie, wytrzyma∏a na
nacisk, oboj´tna i neutralna pod
wzgl´dam zapachu.

NOWE BUDOWNICTWO

Kombinowana izolacja cieplna mi´dzy i pod krokwiami
lub belkowaniem dachowym.

Straty ciep∏a przez krokwie.

Uzyskanie przestrzni,
oszcz´dnoÊç ciep∏a.

LINITHERM PAL GK ze
zintegrowanym ∏aceniem.

Zalety dla budowniczych
w nowym budownictwie

Wada: Je˝eli izolujemy wy∏àcznie
pomi´dzy krokwiami, w wyniku
wy˝szego przewodnictwa cieplnego drewna, powstanà mosty
cieplne. Zwi´kszajà one utrat´
ciep∏a o oko∏o 20% A tym samym
podwy˝szajà ca∏kowite straty
energii domu o oko∏o 8%.

Z izolacjà pomi´dzy krokwiami
LINITHERM PAL GK pod krokwiami
wasze poddasze jest optymalnie
chronione przd upa∏em i zimnem.

LINITHERM PAL GK jest dost´pny
z wbudowanymi ∏atami.
Przy pomocy Êrub regulacyjnych
mo˝na wyrównaç wysokoÊci
krokwi, tak aby zachowaç
odpowiedni odst´p.

 ni˝sze koszty materia∏u dzi´ki
ma∏ym przekrojom krokwi
 oszcz´dnoÊç czasu i
redukcja kosztów dzi´ki
mniejszej iloÊci procesów
roboczych
 proste wykonanie i obróbka
 mo˝liwoÊç wykoƒczeniowego tynkowania i tapetowania
 zysk przestrzeni mieszkalnej
dzieki cienkiej konstrukcji
 aluminiowa warstwa stanowi
ochron´ przed smogiem
elektrycznym
 Bezpieczna w przypadku
po˝aru. Równie˝ jako
konstrukcja F 30 B
 Doskona∏a, bezpieczna konstrukcja z punktu widzenia fizyki
budowli

˚eby wystarczajàco izolowaç potrzebujemy wi´kszych przekrojów
krokwi. To powoduje podwy˝szenie kosztów materia∏u oraz utrat´
przestrzeni. Ze wzgl´du na
koniecznoÊç dodatkowej
konstrukcji rusztu i p∏yty gipsowokartonowe tracimy jeszcze wi´cej
przestrzeni.

Dzi´ki wysoce skutecznej twardej
piance PUR/PIR uzyskacie Paƒstwo
ogromny wzrost parametrów
izolacyjnych ju˝ przy najmniejszych
gruboÊciach.
Przekroje krokwi mog´ byç o wiele
mniejsze.
LINITHERM PAL GK mo˝na ∏atwo
przykr´ciç pod krokwiami. Przez
po∏àczenie zaciskowe pióro-wpust
powstaje wolna od mostków
cieplnych warstwa izolacji. P∏yta z
kartonogipsu tworzy czyste
wykoƒczenie powierzchni.

Ca∏kowita budowa przy standardowej izolacji cieplnej
GruboÊç krokwi 260 mm
Izolacja mi´dzy krokwiami 260 mm we∏na mineralna [hD=0,035
W/(mK)] dodatkowa ochrona paroszczelna, ruszt z ∏at oraz p∏yty
z kartonogipsu:
wartoÊç U = 0,18 W/(m2K)
299,5 mm

¸àczna budowa z LINITHERM PAL GK
GruboÊç krokwi 180 mm
Izolacja mi´dzy krokwiami 180 mm we∏na mineralna [hD=0,035
W/(mK)] LINITHERM PAL GK 39,5 mm z ochronà paroszczelnà
pod krokwiami:
wartoÊç U = 0,18 W/(m2K)
219,5 mm

STARE BUDOWNICTWO

Polepszenie istniejàcej izolacji mi´dzykrokwiowej przy
pomocy LINITHERM PAL GK pod krokwiami
lub belkowaniem dachowym.
LINITHERM PAL GK
ze zintegrowanym ∏aceniem

Prawid∏owa izolacja
zagwarantuje odpowiedni
komfort mieszkania.

JeÊli krokwie nie sà w jednej linii,
system LINITHERM PAL GK ze
zintegrowanym ∏aceniem zadba
o ich wyrównanie.
Potrzebny w innych przypadkach
ruszt z ∏at tutaj nie jest konieczny.
Âruby regulacyjne pozwalajà
wyrównaç krzywizny.

Cz´sto w domach istnieje ju˝
"jakaÊ" izolacja mi´dzy krokwiami.
Z regu∏y izolacja ta nie odpowiada jednak aktualnym wymaganiom. Izolacja ta nie chroni równie˝ przed powstawaniem mostów
cieplnych oraz szkodami spowodowanymi wilgocià.

patrz schemat na str. 3

Na szcz´Êcie LINITHERM
zaoszcz´dzi Paƒstwi pracy, nie
musicie wk∏adaç wysi∏ku w
likiwdacj´ i drogà utylizacj´ starej
izolacji ∏àcznie z ∏atami i p∏ytami
gipsowokartonowymi.

Âruba regulacyjna

Poniewa˝ optymalne
rozwiàzanie LINITHERM jest
proste i szybkie:
Cienkkie elementy LINITHERM PAL
GK ∏atwo zamontowaç pod krokwiami. W stron´ pomieszczenia
p∏yta z kartonogipsu tworzy czyste
wykoƒczenie, które mo˝na
tynkowaç i tapetowaç.

¸àczna budowa z LINITHERM PAL GK
Ilustracja powy˝ej lub ilustracja poni˝ej:
GruboÊç krokwi 140 mm
Izolacja mi´dzy krokwiami 100 mm we∏na mineralna [hD=0,040
W/(mK)] ewentualna istniejàca ochrona paroszczelna, ruszt ˝erdziowy
oraz p∏yta z kartonogipsu (ilustracja powy˝ej) lub deskowanie
drewniane z po∏àczeniem pióro-wpust (ilustracja poni˝ej)
LINITHERM PAL GK 39,5 mm:
wartoÊç U = 0,27 W/(m2K)
Równie˝ z drewnianym obiciem.
Równie˝ ten, kto chce zaopatrzyç
nowo uzyskane przestrzenie w
panele poddaszowe, nie musi
rezygnowaç z wymagaƒ dobrych
warunków klimatycznych.
LINITHERM PAL 2 z wbudowanym
∏aceniem zainstalujemy w ∏atwy sposób
pod krokwiami. Przy pomocy Êrub
regulacyjnych ∏atwo wyrównamy
ewentualne krzywizny.
Panele mo˝emy przykr´ciç pod
krokwiami pionowo lub ukoÊnie wygodne ˝ycie pod dachem gotowe!

Odpowiednia dla tych,
którzy remontujà
lub odnawiajà starsze
domy:
 Oszcz´dnoÊç czasu i
pieni´dzy
 nie potrzeba krokwi
osobno podwajaç
 „stara izolacja"
pomi´dzy krokwiami i stare
ok∏adziny zostajà i nie trzeba
ich usuwaç ani utylizowaç
 mniej procesów roboczych
dla optymalnego polepszenia
izolacji
 prosty monta˝ oraz obróbka
 mo˝liwoÊç wykoƒczeniowego
tynkowania i tapetowania
 zysk przestrzeni mieszkalnej
dzieki cienkiej konstrukcji
 aluminiowa warstwa stanowi
ochron´ przed smogiem
elektrycznym
 Doskona∏a, bezpieczna konstrukcja z punktu widzenia fizyki
budowli

Wewn´trzna izolacja Êcian zewn´trznych.
Cienkie na Êcianie, dobre w
izolacji.
Dobrze izolowane Êciany
zewn´trzne zagwarantujà d∏ugotrwa∏e, niske koszty energii. W
przypadku budynków historycznych
to w∏aÊnie fasada musi zostaç w
wielu przypadkach zachowana ze
wzgl´du na ochron´ zabytków.
Wsz´dzie tam, gdzie niemo˝liwa
jest izolacja Êcian zewn´trznych,
idealne rozwiàzanie oferuje
LINITHERM PAL GK - system
wewn´trznej izolacji Êcian.
Cienkie Êciany
Dzi´ki doskona∏ym parametrom
twardej pianki PUR/PIR Êciana
pozostanie cienka i zachowana
zostanie
cenna powierzchnia mieszkalna.
W zale˝noÊci od gruboÊci wk∏adki
izolacyjnej ca∏kowita gruboÊç elementu izolacyjnego wynosi jedynie
39,5 do 69,5 mm
P∏yty dost´pne sà w rozmiarach od
2,50 x 0,62 m, mo˝na nimi ∏atwo
operowaç. Mo˝na je przykleiç bezpoÊrednio na mur (nowe budownictwo) lub na tynk (starsze budynki)
(foli´ aluminiowà na tylnej stronie
nale˝y usunàç). Przez po∏àczenie
zaciskowe pióro-wpust powstaje
jednolita i szczelna izolacja. Folia
aluminiowa pomi´dzy rdzeniem
izolacji a p∏ytà z kartonogipsu
posiada w∏aÊciwoÊci ochrony
paroszczelnej od strony pomieszczenia.
Ch∏ód, wilgoç, pleÊƒ nie majà
˝adnych szans.
Swoboda twórcza
LINITHERM PAL GK jest pokryty
p∏ytà z kartonogipsu.
Strona wewn´trzna po wyschni´ciu
szpachli ∏àczàcej mo˝e zostaç
tapetowana lub tynkowana.

na lewo:
otynkowana Êciana ceglana:
LINITHERM PAL GK

zalety dla budowniczych
oraz tych, którzy
remontujà swój dom
 optymalne parametry
izolacyjne
 por´czne i lekkie p∏yty
izolacyjne
 prosta i wolna od mostków
cieplnych obróbka
 mo˝liwoÊç wykoƒczeniowego tynkowania i tapetowania
 zysk przestrzeni mieszkalnej
dzi´ki cienkiej konstrukcji
 doskona∏e w∏aÊciwoÊci z
punktu widzenia wp∏ywu na
organizm cz∏owieka
 idealne rozwiàzanie z punktu
widzenia fizyki budowli

LINITHERM PAL GK

LINITHERM PAL GK ze zintegrowanym ∏aceniem

Rdzeƒ izolacyjny

PUR/PIR - twarda pianka wed∏ug DIN EN 13165, klasa
materia∏owa B2, Typ wykorzystania PUR 024 DI lub PUR 024 WI,
z obu stron folia aluminiowa = izolacja paroszczelna
Warstwa kryjàca (powierzchniowa):na przedniej stronie p∏yta gipsowa, gruboÊç 9,5 mm
do obróbki powierzchniowej (tynkowania i tapetowania)
¸àczenie kraw´dzi:
obwodowe ∏àczenie zamkowe F+N
Oznaczenie wed∏ug EN: p∏yta wielowarstwowa DIN 18184-VBPURP-DI/WI-0,024-9,530/40/60-B2 PUR - EN 13165 - T2 - DS(TH)9 - CS(10\Y)100 - TR40
Wymiary zewn´trzne: 2500 mm x 620 mm (= wymiary obliczeniowe)
(wymiar powierzchni kryjàcej o 2 cm mniejszy)
GruboÊç mm* GruboÊç mm GruboÊç mm
hD=W/(mK)
element
PUR/PIR
p∏yta z kartonogipsu PUR/PIR

39,5
49,5
69,5

30
40
60

9,5
9,5
9,5

0,024
0,024
0,024

wartoÊç U
element

wartoÊç R
[m2K/W]

0,70
0,54
0,37

1,29
1,70
2,54

LINITHERM PAL GF

jak LINITHERM PAL
System:

ze zintegrowanym ∏aceniem dla wyrównania krzywizn wi´êby
dachowej bez dodatkowego rusztu z ∏at przy monta˝u Êrubami
regulacyjnymi
strona d∏u˝sza po∏àczenie zaciskowe pióro-wpust, strona w´˝sza
z wr´gà stopniowà

¸àczenie kraw´dzi:

GruboÊç mm* GruboÊç mm GruboÊç mm
hD=W/(mK)
element
PUR/PIR
p∏yta z kartonogipsu PUR/PIR

49,5
69,5

40
60

PUR/PIR - twarda pianka wed∏ug DIN EN 13165, klasa
materia∏owa B2, Typ wykorzystania PUR 024 DI lub PUR 024 WI,
z obu stron folia aluminiowa = izolacja paroszczelna
Warstwa kryjàca (powierzchniowa):przednia strona z deskà z kartonogipsu z w∏óknami,
gruboÊç 10 mm, (niepalna odporna na wilgoç, z mo˝liwoÊcia
(tynkowania i tapetowania)
¸àczenie kraw´dzi:
obwodowe ∏àczenie zamkowe F+N
Oznaczenie wed∏ug EN: panel wielowarstwowy, sk∏ad: PUR - EN 13165 - T2 - DS(TH)9 CS(10\Y)100 - TR40 plus p∏yta gipsowa z w∏óknem 10 mm
Wymiary zewn´trzne: 2500 mm x 620 mm (= wymiary obliczeniowe)
(wymiar powierzchni kryjàcej o 2 cm mniejszy)
GruboÊç mm* GruboÊç mm GruboÊç mm
hD=W/(mK)
element
PUR/PIR
p∏yta z kartonogipsu PUR/PIR

40
60

10
10

0,024
0,024

wartoÊç U
element

wartoÊç R
[m2K/W]

0,55
0,37

1,69
2,53

LINITHERM PAL 2

1,53
2,37

System:

ze zintegrowanym ∏aceniem dla wyrównania krzywizn wi´êby
dachowej bez dodatkowego rusztu z ∏at przy monta˝u Êrubami
regulacyjnymi
strona d∏u˝sza po∏àczenie zaciskowe pióro-wpust, strona w´˝sza
z wr´gà stopniowà

¸àczenie kraw´dzi:

GruboÊç mm* GruboÊç mm GruboÊç mm
hD=W/(mK)
element
PUR/PIR
p∏yta z kartonogipsu PUR/PIR

50
70

40
60

10
10

0,024
0,024

wartoÊç U
element

wartoÊç R
[m2K/W]

0,60
0,40

1,52
2,36

LINITHERM PAL 2 ze zintegrowanym ∏aceniem

PUR/PIR - twarda pianka wed∏ug DIN EN 13165, klasa
materia∏owa B2, Typ wykorzystania PUR 024 DI lub PUR 024 WI,
z obu stron folia aluminiowa = izolacja paroszczelna
¸àczenie kraw´dzi:
wokó∏ ∏àczenie zamkowe N+F,
Oznaczenie wed∏ug EN: PUR - EN 13165 - T2 - DS(TH)9 - CS(10\Y)100 - TR40
Wymiary zewn´trzne: 2500 mm x 620 mm (= wymiary obliczeniowe)
(wymiar powierzchni kryjàcej o 2 cm mniejszy)

40
60

0,60
0,40

jak LINITHERM PAL

Rdzeƒ izolacyjny

GruboÊç mm* GruboÊç mm
element
PUR/PIR

0,024
0,024

wartoÊç R
[m2K/W]

LINITHERM PAL GF ze zintegrowanym ∏aceniem

Rdzeƒ izolacyjny

50
70

9,5
9,5

wartoÊç U
element

hD=W/(mK)
PUR/PIR

40
60

0,024
0,024

wartoÊç U
element

wartoÊç R
[m2K/W]

0,55
0,38

1,67
2,50

jak LINITHERM PAL 2
System:

ze zintegrowanym ∏aceniem dla wyrównania krzywizn wi´êby
dachowej bez dodatkowego rusztu z ∏at przy monta˝u Êrubami
regulacyjnymi

hD=W/(mK)
PUR/PIR

GruboÊç mm* GruboÊç mm
element
PUR/PIR

40
60

40
60

0,024
0,024

wartoÊç U
element

wartoÊç R
[m2K/W]

0,61
0,41

1,49
2,33

*Inne gruboÊci po z∏o˝eniu zapytania.

Parametry izolacyjne konstrukcji
LINITHERM PAL GK pod krokwiami, we∏na mineralna pomi´dzy krokwiami
uÊredniona wartoÊç obliczeniowa wspó∏czynnika U przy odleg∏oÊci mi´dzy krokwiami 625 mm i szerokoÊci krokwi 80 mm
GruboÊç mm GruboÊç mm
PAL GK
We∏na mineralna
hD=W/(mK)
0,040
39,5
100
39,5
120
39,5
140
39,5
160
39,5
180
39,5
200

uÊredniona
wartoÊç U
∏àcznie
0,28
0,26
0,23
0,21
0,20
0,18

GruboÊç mm GruboÊç mm
uÊredniona
PAL GK
We∏na mineralna wartoÊç U
hD=W/(mK)
∏àcznie
0,040
39,5
100
0,27
39,5
120
0,24
39,5
140
0,22
39,5
160
0,20
39,5
180
0,18
39,5
200
0,17

Linzmeier BauelementeGmbH
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
T + 49 (0) 73 71/18 06-0
F + 49 (0) 73 71/18 06-96

49,5
49,5
49,5
49,5
49,5
49,5

100
120
140
160
180
200

0,25
0,23
0,21
0,19
0,18
0,17

49,5
49,5
49,5
49,5
49,5
49,5

100
120
140
160
180
200

0,24
0,22
0,20
0,18
0,17
0,16

Königshofen
Schortentalstraße 24
07613 Heideland
b. Eisenberg/Th.
T + 49 (0) 366 91/722-0
F + 49 (0) 366 91/722-20

69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5

100
120
140
160
180
200

0,21
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15

69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5

100
120
140
160
180
200

0,20
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14

Info@Linzmeier.de
www.Linitherm.de

Uwaga: te same wartoÊci U przy wykorzystaniu LINITHERM PAL GF o gruboÊci 50 lub 70 mm
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